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АНОТАЦІЯ 

 

Чернишук В.В. Акустично-артикуляційні характеристики українського 

співочого мовлення (експериментально-фонетичне дослідження). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.02 «Українська мова» – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Українське мовознавство на сучасному етапі розвитку передбачає 

використання новітніх методів дослідження із залученням сучасних 

комп’ютеризованих систем і спеціальних технічних засобів для глибокого аналізу 

всіх мовних рівнів. Це сприяє появі серед об’єктів наукового зацікавлення нових, 

раніше недостатньо вивчених явищ і процесів, зокрема співочого мовлення як 

особливого способу реалізації мови, що досі не було описане в українській 

лінгвістиці в артикуляційному, акустичному та перцептивному аспектах. Технічні 

засоби, що уможливлюють аналіз фонетичних характеристик мовлення на 

сегментному й надсегментному рівнях, дають змогу ґрунтовно дослідити звуковий 

лад мови та отримати нові відомості про артикуляційні передумови творення та 

акустичні параметри звуків мовлення. Додавання співочого мовлення до об’єктів 

дослідження фонетики в експериментальному аспекті дасть змогу глибше 

осмислити й сприятиме формуванню цілісного уявлення про фонетичні риси 

українського мовлення в усіх його виявах і способах реалізації. 

Дисертацію присвячено з’ясуванню фонетичних параметрів українського 

співочого мовлення на базі спеціально оброблених фрагментів аудіозаписів 

співочого мовлення академічного й естрадного стилів виконання. 

Матеріалом дослідження були аудіозаписи співочого й неспівочого мовлення 

19 українських співаків (7 представників академічного вокалу і 12 – естрадного). 

Частину матеріалів, що репрезентують неспівоче мовлення артистів, взято із 
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записів інтерв’ю, концертних чи телевізійних програм. Технічні можливості 

сучасних комп’ютерних програм для вивчення фонетичних особливостей мови 

(зокрема Sound Forge, Praat, Speech Analyzer) дали змогу проаналізувати навіть 

зашумлений звуковий сигнал. Загальний обсяг матеріалу дослідження становить 

приблизно вісім годин записів співочого й п’ять годин записів неспівочого 

мовлення, з яких для експериментально-фонетичної частини було відібрано майже 

вісімсот випадків реалізацій складів з аналізованими голосними. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертаційній праці вперше в 

україністиці з’ясовано основні акустично-артикуляційні особливості українського 

співочого мовлення за допомогою сучасних технічних засобів. Виконано системний 

опис артикуляційних особливостей українського співочого вокалізму і 

консонантизму, виявлено закономірності функціонування орфоепічних норм у співі 

на прикладі мовлення представників академічного й естрадного вокалу. Також 

уперше із застосуванням спеціальних комп’ютерних програм проаналізовано 

специфічні риси формантної структури голосних українського співочого мовлення 

(зокрема феномен високої співочої форманти) . 

У дисертації містяться відомості про сучасний стан вивчення українського 

співочого мовлення, основні підходи до його дослідження та варіанти термінів на 

позначення. Увагу зосереджено на з’ясуванні суті явища співочого мовлення як 

поєднання двох рівноправних складників – вербального й музичного. Синтез цих 

компонентів зумовлює всі похідні якості співочого мовлення, а саме особливу 

мелодійність, рівність і лункість. Потрібно зазначити, що наразі в українській 

лінгвістиці не існує єдиного терміна на позначення співочого мовлення, тому в 

роботі обґрунтовано вибір терміна «співоче мовлення» як такого, що найбільше 

відповідає лексичним, фонетичним та граматичним особливостям мови, викликає 

найменше різнотлумачень і влучно розкриває двоєдину природу феномену. 

Викладено відомості про анатомо-фізіологічні передумови творення 

співочого мовлення, описано роботу органів артикуляційного апарату в співочому 
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мовленні та з’ясовано специфічні способи налаштувань артикуляторів у співочому 

мовленні у порівнянні з неспівочим. Як відомо, звук мовлення породжується в 

гортані, де розташовані голосові зв’язки, тому гортань у співі має виняткове 

значення, найменші відхилення в її роботі, спричинені, наприклад, певними 

захворюваннями, відразу впливають на акустичні властивості голосу, змінюють 

його в напрямку погіршення, відповідно породження якісного співочого голосу стає 

неможливим. Подальше акустичне оформлення звук отримує в надгортанних 

порожнинах (сталих і змінних). Найактивніша роль у цьому належить органам 

ротової порожнини: язик, губи, м’яке піднебіння мають найбільший вплив на 

акустичне оформлення кожного звука та формування чіткого, розбірливого, 

мелодійного співочого мовлення. Конфігурацію органів артикуляційного апарату 

під час співочого мовлення треба обирати індивідуально для кожного окремого 

співака з огляду на його фізіологічні особливості, професійні вміння та стиль 

виконання. 

Також робота мовних органів описана з погляду резонаторної функції 

артикуляційного апарату. Мовний апарат людини являє собою складну систему, що 

містить два основні резонатори: головний і грудний. У грудному резонаторі 

посилюються нижні частоти звуків, голосу надається об’єм та оксамитовість 

звучання. У головному резонаторі безпосередньо зароджуються та отримують своє 

акустичне оформлення звуки мовлення Резонувальне коливання повітря в 

резонаторах не лише покращує виведення звукової енергії, але й потужно впливає 

на джерело коливань – голосову щілину. Унаслідок цього формується 

взаємопов’язана система вібраторів (голосових зв’язок) і резонаторів, що 

якнайкраще впливає на коефіцієнт корисної дії мовних органів. Отже, злагоджена 

робота резонаторних органів дає змогу мовцю утворювати потужний лункий голос 

з мінімальними витратами енергії артикуляційних органів. 

У дисертаційній роботі також описано основні акустичні параметри 

українського співочого мовлення, що були з’ясовані в результаті проведеного 
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експериментального дослідження за допомогою комп’ютерних програм Praat, 

Speech Analyzer. Зокрема зроблено висновки про те, що українське співоче 

мовлення порівняно з неспівочим вирізняється вищим ступенем інтенсивності. 

Проведене експериментальне дослідження українського співочого мовлення 

засвідчило факт зростання інтенсивності голосу в співочому мовленні, порівняно з 

неспівочим, у 80 % аналізованих фрагментів. Основними чинниками, від яких 

залежить ступінь підвищення сили голосу, є рівень майстерності виконавця і стиль 

співу (академічний чи естрадний) В оперних співаків показник зростання сили 

голосу в співі є стовідсотковим, у естрадних – становить 73 %. 

Також співоче мовлення порівняно з неспівочим характеризується змінами 

формантного складу голосних звуків, внаслідок чого у спектрах співочих голосних 

у виконанні високопрофесійних співаків виникає особлива група посилених 

обертонів – висока співоча форманта (ВСФ) – яка впливає на такі важливі якості 

співочого мовлення, як потужність і лункість. Під час проведення 

експериментального дослідження встановлено характерну особливість співочих 

голосних, насамперед професійних, академічних голосів. Помічено, що в голосі 

одного виконавця значення формант для різних співочих голосних майже однакові 

і відрізняються на 0–200 Гц. Це свідчить про зберігання налаштувань артикуляторів 

співаком під час виконання різних голосних на всьому діапазоні співочого голосу й 

об’єктивно підтверджує отримані результати слухового аналізу, де на основі 

суб’єктивного враження групи аудиторів отримано висновки про якісну редукцію 

голосних звуків у співочому мовленні та про так зване взаємозближення голосних 

у співочому мовленні. Експериментальний аналіз записів співочого мовлення 

українських співаків показав, що ВСФ частіше спостерігається в співі оперних 

професійно поставлених голосів (90 % випадків). Основним чинником, що впливає 

на частотне значення високої співочої форманти, є тембр голосу. Так, залежно від 

типу голосу, висока співоча форманта формується на частоті від 2000 Гц у 

чоловічих голосах до 3300 Гц у високих жіночих голосах. Більш інтенсивною 
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висока співоча форманта є в спектрах оперних академічних голосів, натомість у 

представників естрадного співу вона менш інтенсивна. 

Крім того, у дисертації описані основні тенденції варіативності українських 

орфоепічних норм у співочому мовленні: наближення одних голосних звуків до 

інших (наприклад [і] до [и], [и] до [е]), нечітка артикуляція приголосних, відсутність 

вокалізації сонорних приголосних у відповідних положеннях, м’яка вимова 

приголосного [ч], вимова зімкнених приголосних [т], [д] із придиховістю, 

недотримання асиміляцій приголосних звуків за місцем і способом творення тощо), 

а також визначено основні причини появи таких випадків артикуляції: вокальні 

техніки, інтерферентний вплив сусідніх мов в умовах асиметричного білінгвізму, 

вплив діалектного мовлення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання в практиці викладання, для підготовки навчальних курсів із загальної 

фонетики, фонетики сучасної української літературної мови, орфоепії, спеціальних 

курсів та семінарів з експериментальної фонетики; під час укладання навчальних 

посібників та інших методичних матеріалів із прикладної фонетики. Також 

результати дослідження можуть бути використані в професійному навчанні 

співаків, зокрема іноземців, для поглиблення знань про особливості роботи мовного 

апарату в співі українською мовою та спричинені цим акустичні особливості голосу 

співака. 

Ключові слова: українське літературне мовлення, співоче мовлення, 

неспівоче мовлення, спектр звука, форманти, висока співоча форманта, 

артикуляційних апарат, резонування звука, орфоепічні норми, комп’ютерна 

програма Praat. 
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SUMMARY 

 

Chernyshuk V. Ukrainian singing speech acoustic and articulatory features 

(Experimental phonetic research). 

A thesis presented for a Candidate degree in Philological Sciences. Research 

Specialization: 10.02.01 – Ukrainian language. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

Ukrainian linguistics on the modern stage of development envisages the use of the 

newest methods of research with bringing in of the modern computer-assisted systems 

and special technical equipment for the analysis of all language levels. It assists 

appearance among the objects of the scientific personal interest of new phenomena and 

processes, in particular singing speech as special variety of speech that was not described 

in Ukrainian linguistics in articulatory, acoustic and perceptional aspects until now. 

The thesis investigates phonetic parameters of the Ukrainian singing speech of 

academic and pop styles on the base of audio recording. 

Audio recordings of the 19 Ukrainian singers singing and nonsinging speech were 

the material of the research. Part of materials, that presents the nonsinging speech of 

artists, was taken from the records of interview, concerto or television programs. The 

general volume of research material presents approximately eight hours records of singing 

and five hours of nonsinging speech records. 

The scientific novelty of the work lies in the fact that it is the first attempt in 

Ukrainian Linguistic to describe the acoustic-articulatory features of the Ukrainian 

singing speech by means of the newest technical equipment. System description of 

articulatory features of Ukrainian singing vowels and consonants is carried out, 

description of orthoepical norms functioning in singing on the example of representatives 

of academic and pop vocal speech is also stated. Also in the thesis the special features of 

Ukrainian singing vowels formant structure are analyzed with the help of the special 

computer programs. 
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There is also the information about singing speech physiologic creation pre-

conditions in the thesis, the work of speech apparatus organs in the singing speech in 

comparing with nonsinging speech is described from the point of view of speech apparatus 

resonator function. In particular the mechanism of generation of sounds (in a larynx) and 

their further acoustic registration in resonator cavities (esophageal, nasal and mouth) in 

the singing speech are characterized. 

The basic acoustic parameters of the Ukrainian singing speech, that were got as a 

result of an experimental study by means of the computer programs of Praat, Speech 

Analyzer, are described in the thesis. It is found out in particular, that the Ukrainian 

singing speech comparatively with nonsinging speech is distinguished by the high degree 

of intensity, by the changes of vowels formant structure, as a result in the singing vowels 

spectrums there is the special group of increase overtones (high singing formant), that 

influences on such important qualities of the singing speech as power and flying. 

Also in the work basic tendencies of the Ukrainian orthoepical norms flexibility in 

the singing broadcasting is described: vowels approaching, unclear articulation of 

consonants, failure to observe of consonants assimilations at the place and the method of 

creation and others like that, and also principal reasons of appearance of such cases of 

articulation are certain: vocal technicians, influence of nearby languages in the conditions 

of asymmetric bilingualism, influence of the dialectal broadcasting. 

The practical value of the got results consists in possibility of their use in practice 

of teaching for preparation of educational courses from general phonetics, phonetics of 

modern literary Ukrainian, orthoepy, special courses and seminars on experimental 

phonetics; during the conclusion of methodical materials from the applied phonetics. Also 

research results can be drawn on in the professional studies of singers, in particular 

foreigners, for deepening of knowledge about the features of speech apparatus work in 

singing Ukrainian and the acoustic features of voice of singer are caused to these. 
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Keywords: singing speech, nonsinging speech, spectrum of sound, formant, high 

singing formant, speech apparatus, resonating of sound, orthoepy, computer program 

Praat. 
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ВСТУП 

 

Дослідження усного мовлення крізь призму експериментальної фонетики  

в артикуляційному, акустичному та перцептивному аспектах на сучасному етапі 

розвитку мовознавства викликає особливе зацікавлення широкого кола науковців. 

Така увага зумовлена вагомим значенням саме усного мовлення у сфері комунікації, 

а також антропоцентричним спрямуванням сучасних лінгвістичних парадигм. Крім 

того, бурхливий розвиток технічних засобів, що дають змогу дослідити фонетичні 

характеристики мовлення на сегментному й надсегментному рівнях, сприяє 

ґрунтовному аналізу звукового ладу мови. Для отримання об’єктивних висновків 

про закономірності породження, функціонування та сприйняття живого мовлення 

важливо аналізувати усне мовлення в усіх формах його існування. Тому залучення 

співочого мовлення як особливої форми функціонування усного мовлення до 

масиву об’єктів дослідження експериментальної фонетики є закономірним і 

важливим на сучасному етапі розвитку лінгвістики, оскільки дасть змогу глибше 

осмислити та сприятиме створенню цілісного уявлення про фонетичні риси 

українського мовлення в усіх його виявах і способах реалізації. 

Співоче мовлення є феноменом, що поєднує в собі два рівноправні начала – 

вербальне й музичне. Спів – це природне злиття мовної та музичної стихій, які від 

самого початку розвитку людської цивілізації загалом і мовлення зокрема 

розвивались паралельно й невіддільно. Мовний і музичний звуки є спорідненими 

явищами зі спільним походженням та функціями. Артикуляційний апарат людини 

завдяки своїй доступності та природності був найпершим музичним інструментом. 

Найпершою музикою була мелодія, породжена не музичними інструментами, а 

артикуляційними органами. Саме співання насамперед було формою спілкування 

первісних людей, яке згодом набуло естетичної ваги й почало усвідомлюватися й 

сприйматися людиною як вид мистецької діяльності. В давні часи не існувало поезії 

і музики як окремих видів мистецтва. Вокальна музика була єдиною формою 
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музичного та артикуляційного мистецтв: вірші декламувались з обов’язковим 

музичним супроводом, що також свідчить про генетичну спорідненість звуків – 

мовного та музичного. З появою музичних інструментів вербальний та 

інструментальний складники музичного мистецтва набули самостійного значення 

та функцій. Проте, зокрема й через єднання в пісенному мистецтві в нерозривну 

двоєдину сутність, мовлення і музика мають спільні ознаки та безперервно 

взаємодіють. Розвиток мови певного народу історично пов'язаний з рівнем музичної 

культури нації. Особливо це стосується української мови, яка особливо 

вирізняється своєю винятковою мелодійністю, що досягається фонетичними 

засобами на сегментному (вокалічність, вокальна гармонія) та надсегментному 

(мелодика, наголос) рівнях. Чи не найбільш показовим проявом евфонічності 

української мови є саме співоче мовлення, лінгвістичне дослідження якого дасть 

змогу отримати цілісне уявлення та об’єктивні висновки про мовну систему загалом 

і фонетичну підсистему зокрема. 

Співочий різновид реалізації мовлення, попри свою унікальність і 

особливість організації, має низку ознак, спільних з неспівочим (звичайним, 

розмовним) мовленням. Серед таких ознак, зокрема, спільне походження, 

породження за допомогою тих самих органів артикуляційного апарату, організація 

за однаковими мовними законами та використання спільних фонетичних, 

лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів певної мови. Особливої ваги 

серед цих засобів набувають фонетичні (просодичні), зокрема мелодика та ритміка. 

Водночас вокальні прийоми і техніки, які застосовують професійні співаки для 

породження якісного лункого голосу, ґрунтуються на принципі особливого 

налаштування мовних органів. Це так само зумовлює появу характерних 

артикуляційних (дихання, особлива вимова) і акустичних (сила, тривалість, 

спектральні особливості) ознак співочих звуків порівняно зі звуками неспівочого 

мовлення. 
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Аналіз наукових джерел, присвячених співочому мовленню, свідчить про 

недостатній ступінь його вивчення з лінгвістичного (зокрема фонетичного) 

погляду. Праці, що мали об’єктом вивчення співоче мовлення, можна умовно 

поділити на декілька груп залежно від проблематики, на якій сконцентрована увага 

їхніх авторів: 

 праці теоретичного спрямування (культурологічні, історичні та 

фольклористичні), в яких досліджується походження співу та його становлення як 

виду мистецтва, а також розвиток окремих вокальних жанрів у різні історичні 

епохи. Спільною особливістю таких праць є те, що співоче мовлення в них 

розглядається крізь призму культурології, історії, мистецтвознавства у відриві від 

мовознавства.  

  джерела практичного спрямування, створені для навчання співаків 

основам вокальної майстерності та певним вокальним технікам; 

 праці, що докладно висвітлюють основні лінгвістичні, передусім 

фонетичні ознаки співочого мовлення. Таких досліджень, порівняно з іншими 

аналізованими рубриками джерел, найменше. Пояснюється це насамперед браком 

відповідних експериментальних засобів, що могли б дозволити проаналізувати 

фонетичні особливості співочого мовлення. Проте сучасний стан розвитку 

комп’ютеризованих систем і програм для проведення такого роду досліджень 

уможливлює акустично-артикуляційний аналіз мовлення співу й заповнення 

прогалин у науковому доробку української фонетики. 

Більшість проаналізованих українських і іноземних наукових джерел 

належать до перших двох груп, і лише в незначній кількості досліджень застосовано 

власне лінгвістичний підхід до вивчення співочого мовлення з використанням 

експериментально-фонетичного методу. В україністиці поодинокі дослідження 

українського співу проводили в контексті фольклористики (П. Сокальський [156], 

К. Черемський [175], Ф. Лавров [98], О. Кошиць [93], Б. Жеплинський [70], 

Н. Морозевич [117]) чи мистецтвознавства (Н. Дрожжина [61, 62], Я. Ісаєвич [79], 
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М. Гордійчук [47 – 51], І. Крип’якевич [96], М. Мозговий [115], М. Новосад [127]). 

Окремі відомості про породження співочого звука і його фонетичні ознаки містять 

джерела, призначені для професійного навчання співаків основ вокальної 

майстерності (Д. Євтушенко [65], Г. Панченко [132], О. Прядко [138]).  

Хоча наукове зацікавлення співочим мовленням вперше виникло ще  

в Стародавній Індії (Паніні) та Античній Греції (Платон, Аристоксен, Аристотель), 

всебічне його вивчення в Європі активізувалось лише в XVI столітті після появи 

жанру опери [65, 77, 102, 104, 106]. У цьому ж контексті з’являється наукова 

література, де подані фонетичні особливості співочого мовлення, зокрема 

артикуляційні й орфоепічні (Дж. Царліно, М. Гарсіа, М. Дилецький) [91, 209]. 

У ХХ–XXI століттях упровадження новітніх технологій у вивчення фонетики 

сприяло появі низки праць, присвячених артикуляційно-акустичним параметрам 

співочого мовлення у порівнянні з неспівочим (Л. Дмитрієв [57 – 59], Д. Люш [107], 

О. Чишко [184], В. Морозов [118 – 123], Н. Ільїна [76], Р. Юссон [189], 

А. Вербов [35], М. Щоголь [187], В. Веннард [222], Й. Сундберг [220], С. Рігс 

[218]), дикції й орфоепії у співочому мовленні (В. Садовніков [148], 

В. Морозов [123], Д. Люш [107], D. Jones [205, 206], Sh. Еmmons [199, 200, 201]). У 

теоретично спрямованих дослідженнях цього періоду систематизовано основні 

історичні відомості про розвиток співу (М. Грінченко [54], О. Шреєр-Ткаченко 

[185], О. Кошиць [93], М. Львов [106], Л. Корній [91], Б. Кирдан [84]), 

зреалізовуються спроби пояснити його лінгвістичний статус (М. Панов [131], 

С. Татубаєв [162]). Загалом аналіз масиву наукової літератури дозволив 

констатувати недостатній ступінь вивчення співочого мовлення у власне 

мовознавчому контексті та брак досліджень, присвячених з’ясуванню фонетичних 

особливостей власне українського співочого мовлення. 

Отже, актуальність дисертаційної праці і в теоретичному, і в практичному 

аспектах визначається відсутністю спеціальних досліджень артикуляційно-

акустичних характеристик українського співочого мовлення, здійсненого на 
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живомовному матеріалі українського співу, і потребою комплексного фонетичного 

аналізу українського співочого мовлення як однієї з форм реалізації усного 

мовлення. 

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконане на кафедрі української мови та прикладної лінгвістики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 

наукової теми «Породження мовлення в артикуляційному, акустичному і 

психолінгвістичному аспектах», що розробляється в лабораторії експериментальної 

фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та пов’язана з комплексною науковою темою «Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (№ 11БФ044-01), затвердженою 

Міністерством освіти і науки України. 

Мета роботи – шляхом експериментально фонетичного аналізу 

артикуляційно-акустичних характеристик співочих голосних і приголосних звуків 

виявити основні диференційні ознаки українського співочого мовлення в 

порівнянні з неспівочим, а також простежити тенденції варіативності орфоепічних 

норм в українському співочому мовленні. 

Досягнення поставленої в дисертаційній роботі мети вимагає виконання 

низки завдань: 

 визначити ступінь наукового вивчення співочого мовлення на основі 

проаналізованих наукових джерел, присвячених відповідній проблематиці в 

українській і світовій лінгвістиці й дотичних наукових галузях; 

 розробити теоретичні й практичні засади вивчення фонетичних 

характеристик співочого мовлення; 

 з’ясувати природу, місце і значення співочого мовлення у мовній 

системі, розглянути підходи до визначення феномену співочого мовлення та 

віднайти з-поміж наявних в українському мовознавстві дефініцій найбільш вдалий 

термін для його позначення; 
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 встановити основні анатомо-фізіологічні передумови породження 

лункого й потужного співочого голосу; 

 провести експериментальне дослідження для виявлення специфічних 

акустичних рис українського співочого мовлення, зокрема описати механізми зміни 

інтенсивності голосу й формантної структури співочих голосних звуків у межах 

відповідних складів; 

 простежити тенденції варіативності орфоепічних норм в українському 

співочому мовленні, зокрема з’ясувати основні чинники появи виявленої 

варіативної вимови голосних і приголосних звуків 

Об’єктом дослідження є українське співоче мовлення академічного й 

естрадного стилів виконання. 

Предмет дослідження – артикуляційні й акустичні параметри співочого 

мовлення українських співаків у порівнянні з їхнім неспівочим мовленням. 

Матеріалом дослідження слугували аудіозаписи співочого й неспівочого 

мовлення 19 українських співаків (7 представників академічного вокалу; 12 – 

естрадного). Крім стилів виконання, співаки відрізнялись також за гендерною і 

віковою ознаками. Серед представників академічного Борис Гмиря, Дмитро 

Гнатюк, Роман Майборода, Анатолій Солов’яненко, Вікторія Лук’янець, Євгенія 

Мірошниченко, Марія Стеф’юк. Естрадний стиль виконання досліджено на 

прикладі співу Оксани Білозір, Наталії Бучинської, Наталії Дзеньків, Раїси 

Кириченко, Руслани Лижичко, Ірини Шинкарук, Іво Бобула, Святослава Вакарчука, 

Василя Зінкевича, Олександра Пономарьова, Олега Скрипки, Назарія Яремчука. 

Частину матеріалів, що репрезентують неспівоче мовлення артистів, взято із 

записів інтерв’ю, концертних чи телевізійних програм. Технічні можливості 

сучасних комп’ютерних програм для вивчення фонетичних особливостей мови 

(зокрема Sound Forge, Praat) дали змогу проаналізувати навіть зашумлений 

звуковий сигнал. Загальний обсяг матеріалу дослідження становить майже вісім 

годин записів співу і п’ять годин записів мовлення, з яких для експериментально-
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фонетичної частини було відібрано майже вісімсот реалізацій складів з 

аналізованими голосними. 

Для досягнення мети і вирішення завдань, поставлених у дисертаційній праці, 

використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. 

Огляд стану вивчення співочого мовлення у світовій і українській науковій 

літературі здійснено із застосуванням загальнонаукових методів теоретичного й 

теоретично-емпіричного спрямування: аналіз і синтез, індукція й дедукція, 

узагальнення. Також використано елементи описового та культурно-історичного 

методів.  

Розроблення й реалізація експериментального дослідження базувались на 

основних загальнометодологічних положеннях лінгвістики, зокрема фонетики із 

застосуванням експериментально-фонетичного методу, а саме прийомів слухового 

аналізу, осцилографування й спектрометрування. Аналіз здійснювався у 

комп’ютерних програмах Praat, Gold Wawe, Adobe Audition. Експериментальну 

базу становили записи неспівочого (інтерв’ю, виступи на сцені, радіо, телебаченні) 

і співочого мовлення українських співаків академічного й естрадного стилів. 

Загалом проаналізовано записи загальною тривалістю понад 18 годин. 

Під час аудитивного аналізу затранскрибовано уривки співочого і 

неспівочого мовлення українських співаків, виявлено випадки різної артикуляції 

певних звуків одним і тим самим виконавцем у співочому і неспівочому різновидах 

мовлення, а також зафіксовано відхилення у вимові від орфоепічних норм 

української мови.  

Прийоми спектрометрування й осцилографування використані для аналізу 

акустичної природи звуків з метою з’ясування тих акустичних характеристик, 

якими різняться співоче й неспівоче мовлення, зокрема інтенсивність, зміни 

формантної структури та наявність у спектрі проспіваного голосного високої 

співочої форманти. За допомогою інструментальних прийомів було підтверджено 
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або спростовано отримані в результаті аудитивного аналізу висновки про 

специфічні артикуляційні ознаки співочих звуків.  

Отримані під час експерименту результати проаналізовано за допомогою 

загальнонаукових методів емпіричного дослідження: спостереження, вимірювання, 

порівняння та прийому кількісних підрахунків. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертаційній праці вперше 

 в україністиці: 

1) з’ясовано й описано основні акустично-артикуляційні особливості 

українського співочого мовлення за допомогою сучасних технічних засобів 

(комп’ютерних програм); 

2) виконано системний опис артикуляційних характеристик українського 

співочого вокалізму й консонантизму; 

3) виявлено закономірності функціонування орфоепічних норм у співі на 

прикладі мовлення представників академічного й естрадного вокалу; 

4) вперше із застосуванням спеціальних комп’ютерних програм 

проаналізовано специфічні риси формантної структури голосних українського 

співочого мовлення (зокрема феномен високої співочої форманти). 

Теоретичне значення роботи полягає в уточненні відомостей і доповненні 

наукових знань про будову й функціонування фонетичної системи української 

мови, зокрема про особливості специфічного різновиду мовленнєвої діяльності – 

співочого мовлення. У дисертації містяться відомості про анатомо-фізіологічні 

передумови творення лункого співочого мовлення, акустичну й артикуляційну 

специфіку системи співочого вокалізму й консонантизму української мови. Було 

з’ясовано та систематизовано основні випадки особливої (відмінної від мовних 

стандартів) вимови голосних і приголосних звуків у співочому мовленні та 

узагальнено особливості функціонування орфоепічних норм у співочому мовленні 

порівняно з неспівочим. 
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Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання у практиці викладання для підготовки навчальних курсів із загальної 

фонетики, фонетики сучасної української літературної мови, спеціальних курсів і 

семінарів з експериментальної фонетики; укладання навчальних посібників та 

інших методичних матеріалів з прикладної фонетики. Результати дослідження 

можуть бути використані в професійному навчанні співаків, зокрема іноземців, для 

поглиблення знань про особливості роботи мовного апарату в співі та спричинені 

цим акустичні особливості голосу співака.  

Значний експериментальний матеріал, отриманий автором (записи мовлення, 

осцилограми, спектрограми), методика його опрацювання можуть бути корисними 

для подальших фонетичних досліджень, а також для створення спеціальних 

програм для розпізнавання та синтезу співочого мовлення. 

Апробація основних положень і результатів дисертаційного дослідження 

здійснювалась на наукових семінарах лабораторії експериментальної фонетики та 

засіданнях кафедри сучасної української мови Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також міжнародних наукових 

конференціях і читаннях, зокрема: Міжнародна наукова конференція «Мовно-

культурна комунікація в сучасному соціумі (Київ, 22 жовтня 2008 р.), Наукові 

читання, присвячені пам’яті доктора філологічних наук А. Й. Багмут (Київ, 12 

травня 2009 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Етнічні мовно-культурні 

моделі світу в контексті українського перекладознавства» (Київ, 22 жовтня 2009 р.), 

Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Поетика і граматика 

текстових структур» (7-8 грудня 2009 р., 18-19 листопада 2010 р., 9-10 листопада 

2011 р. 5-6 листопада 2015 р., 8-9 листопада 2018 р.), Всеукраїнська наукова 

конференція за участю молодих учених «Етнічні виміри універсуму: мова, 

література, культура» (Київ, 14 квітня 2010 р.), Всеукраїнська наукова конференція 

за участю молодих учених «Концепції і константи в мові, літературі, культурі» 
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(Київ, 14 квітня 2011 р.), Міжнародна конференція «VI Оломоуцький симпозіум 

україністів середньої та східної Європи» (Оломоуць, 21-23 серпня 2014 р.) 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у восьми публікаціях, 

надрукованих у провідних фахових виданнях України; у двох статтях в закордонних 

наукових виданнях, одне з яких зареєстроване в міжнародній наукометричній базі 

даних «РІНЦ». 

Структура та обсяг дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг основного 

тексту дисертації – 169 сторінок, загальний обсяг роботи – 231 сторінка. 

Використана література містить 223 бібліографічні позиції. 
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РОЗДІЛ І  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

СПІВОЧОГО МОВЛЕННЯ 

 

1.1. Співоче мовлення як об’єкт наукового вивчення 

Співоче мовлення (СМ) як феномен, що поєднує в собі елементи мовної і 

музичної культур, виникло на початкових етапах розвитку людської цивілізації. 

Його синкретична сутність і природність походження зумовила його 

функціонування у первісному суспільстві як способу комунікації і як зародкової 

форми мистецької діяльності. Отже, співоче мовлення на всіх етапах розвитку 

людства містило і містить у собі як історичні маркери певного соціуму, елементи 

культури, в якій воно функціонувало, так і фонетичні, лексичні та граматичні 

особливості мови на певному етапі існування [209]. 

Спільне походження й нерозривна єдність мовної й музичної культур 

підтверджені багатьма науковими дослідженнями. Так, Дж. Коумпен зазначав, що 

співаючи людина навчилася висловлювати власні почуття задовго до того, як 

почала вербалізувати думки. Як наслідок, і сучасне мовлення, і високорозвинене 

вокальне мистецтво є різновидами  тих самих примітивних висловлювань первісних 

людей, а розвиток мови безпосередньо залежав від рівня співочої та музичної 

культури певного соціуму [209]. 

Таку саму думку обстоює і К. Черемський, який наголошує на винятковій ролі 

співу в еволюційному розвитку людини. Спів, на його думку, як компонент другої 

сигнальної системи був способом і комунікації, і емоційного розвантаження та 

впливу на оточення [175, с. 35]. На початку свого становлення музика існувала 

лише у формі співу, за словами П. Сокальського, «вірші конче співалися, а не 

промовлялися; музики ж без слів зовсім не було, і тому дух і геній кожної мови й 

народу неминуче відбивалися і на складі його музики, і в мелодії, і ритмі» [156, 

с. 18]. Саме тому вивчення співочої культури народу в діахронійному та 
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синхронійному аспектах дає змогу глибше осмислити й дослідити особливості 

становлення та розвитку його мови, зокрема з фонетичного погляду. 

Звичайно, первісне співоче мовлення суттєво відрізнялося від сучасного  

з його різноманітними вокальними прийомами та техніками. На початкових етапах 

існування мистецтво, як відомо, мало синкретичний характер. О. Лосєв писав: 

«Історики первісного мистецтва свідчать про синтетичний стан мистецтва 

пращурів, тобто про слабку диференційованість його, про єдиний творчий синтез, 

в якому зливається кілька мистецтв, і навіть не тільки самі мистецтва, а й трудові 

процеси і навіть магічні операції. Первісній людині було важко розрізнити розспівні 

звуки від слова, а те і друге – від жесту або взагалі руху, тобто музика, поезія і 

танець становили одне неподільне ціле» [104, с. 76]. Спів, що завжди 

супроводжував побутове життя людей і природно слугував для передавання їхніх 

емоцій і думок, до певного моменту не усвідомлювався як особливе явище, що саме 

собою може бути естетичним мистецьким дійством. Згодом відповідно до 

призначення поступово виокремлюються різні види співочого мовлення. 

Найпершими були побутовий, ритуальний (що згодом трансформувався в 

релігійний) та героїчний [104, 112, 209]. Остаточне виокремлення власне співу з-

поміж синкретичної єдності співу, музики та танцювального дійства відбулося в 

античній культурі з появою театрального мистецтва. Власне тоді, після 

диференціації найперших співочих жанрів, і виникає науковий інтерес до вивчення 

співочого мовлення[44, 46, 77, 106, 209].  

На початковому етапі дослідження співу мало переважно емпіричний 

характер і насамперед передбачало з’ясування визначальних ознак, що відрізняли 

співоче мовлення від неспівочого (НСП) повсякденного. Перші спроби осмислити 

та пояснити феномен співочого мовлення були здійснені античними філософами 

Платоном, Аристотелем, Аристоксеном та Квінтиліаном, головним здобутком яких 

стало висвітлення питання взаємозв’язку співочого та розмовного мовлення, а 

також вокальної та інструментальної музики [77, 104]. Антична музика була 
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переважно вокальною, інструментальний супровід розумівся переважно лише як 

доповнення до вербального компонента. Про рівноправність цих складників 

співочого мистецтва взагалі не йшлося. До того ж, у часи Античності мистецьке 

дійство поєднувало в собі слово, мелодію і танець. Цю нерозривну синкретичну 

єдність філософи називали хореєю. Так, у «Законах» Платон наголошує на 

неможливості відокремлення музики від слова й танцю та стверджує, що 

інструментальна музика не може існувати без вербального складника, оскільки 

слово допомагає осмислити ірраціональний потік музичного руху [77, 104]. Ця сама 

думка розвивається у працях Аристотеля, який також вважав, що інструментальна 

музика є лише «приправою» до поезії, окремо інструментальної музики не повинно 

існувати, оскільки вона позбавлена будь-якого сенсу. Матеріаліст за своїми 

переконаннями, Аристотель не міг не зацікавитись і не здійснити спробу пояснити 

фізіологічні передумови утворення голосу, він розглядав звук насамперед як 

фізичне явище [77, 104]. Цікавий розвиток вчення про музику знаходимо в доробках 

учня Аристотеля Аристоксена на прізвисько «Музика» за особливу цікавість до 

питань музичної теорії. До нас дійшло декілька джерел авторства Аристоксена, 

присвячених питанням музики та співу. Серед них трактати «Про гармонію», «Про 

елементи ритму», «Про музику», «Про тони», «Про хори». Своє вчення про 

гармонію Аристоксен будував на поняттях про голос, а саме на ритмічній 

організації голосу. Він зазначав, що в розмовному мовленні рух голосу 

«суцільний», перехід від одного тону до іншого відбувається непомітно, натомість 

у співочому мовленні рух тону відбувається ступенево, тобто тон голосу 

зупиняється на певній висоті на певний час. Також у трактатах Аристоксена є 

роздуми про звуки мовлення та їх поділ на ті, що вимовляються голосом за участю 

голосових зв'язок, та ті, що є «шумами» і об’єднують решту звуків [77, 104]. 

Отже, основним аспектом, що висвітлювався в найперших дослідженнях 

співочого мовлення, було питання взаємозв’язку інструментальної та вокальної 

музики, а також співочого та розмовного різновидів мовлення.  
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Як зазначив Ю. Ільїнов, спільною рисою праць періоду Античності була 

відсутність будь-яких методичних вказівок щодо вокальної техніки. Деякі 

дослідники пов’язують це з теоретичною спрямованістю мислення вчених 

античності, а також природою співу того часу, що характеризувався монодичністю 

і не вимагав застосувань особливих складних вокальних технік [77, с.11]. Існують 

думки про те, що практичні рекомендації щодо співочої техніки все ж існували в 

той час, проте були втаємничені та доступні лише обраним. У цьому ж контексті 

варто згадати і давньоіндійського мовознавця Паніні, у працях якого містились 

роздуми про артикуляцію звуків під час виконання величальних гімнів [106]. 

Середньовіччя позначилось на співочому мовленні потужним впливом 

християнства і відповідно бурхливим розвитком богослужбової музики, що на 

початку була монофонічною, а згодом зазнала переходу до поліфонічності. Поряд 

із християнським співом розвивалась народна й світська музична культура  

(у творчості менестрелів, жонглерів, трубадурів, труверів, мінезингерів тощо) [77, 

103, 104, 106, 116]. Певні жанри дохристиянського європейського народного співу 

піддавалися впливу християнського світогляду та трансформувалися. Так, з 

прийняттям християнства пісенний фольклор певним чином змінюється, в ньому 

проявляються релігійні мотиви, з’являються нові теми та мовні засоби, 

ускладняється ритмічна будова пісенних творів [54, 71]. У часи Київської Русі 

сформувався перший жанр української світської музики – билинний епос [185, 

с. 14]. Поява та бурхливий розвиток великої кількості нових співочих жанрів, 

ускладнення мелодичної будови музичних творів, розвиток багатоголосого співу 

зумовили переосмислення попередніх уявлень про взаємозв’язок співочого 

мовлення та інструментальної музики. Неабиякий вплив на цю трансформацію 

уявлень справив католицизм, у якому практикується використання 

інструментального супроводу у виконанні богослужбових пісень. Відповідно, якщо 

на початку розвитку християнських піснеспівів важливішим у дихотомії слово –

мелодія вважався спів, а музика була лише тлом для нього, то з розвитком 
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католицизму й поліфонії значення інструментальної музики зростає. Тому 

закономірно, що через послаблення уваги до вербальної складової вокального твору 

в часи Середньовіччя не було загальновідомих ґрунтовних наукових праць, 

присвячених теоретичним і практичним аспектам співочого мовлення. Звичайно, 

такі дослідження мали існувати і використовуватись для навчання церковного 

співу, проте, ймовірно, вони були втаємниченими та поширювались лише в 

обмежених суспільних колах [77, 102, 103, 104, 106, 116].  

У добу Відродження антропоцентричне спрямування наукового мислення та 

посилення розвитку різноманітних мистецьких напрямів і світських вокальних 

жанрів посприяли появі вокальних технік, відмінних від кодифікованих 

християнською релігією. Закономірним є виникнення в Європі декількох 

найвпливовіших вокальних шкіл – італійської, французької, німецької. Кожна з них 

характеризувалась власним виконавським стилем і відповідно системами 

вироблених вокально-методичних порад [30, 77, 102, 103, 106].  

Найдавнішою світовою вокальною школою називають італійську (зокрема 

флорентійську), в якій домінантною була ідея якісного звучання голосу співака [77].  

Представники флорентійської школи співу, зокрема Джакомо Пері, автор 

першої європейської опери «Дафна», повернулись до античного погляду про те, що 

музика є служницею поезії. Цього постулату вони дотримувались у процесі 

створення музичних творів, коли відштовхувались від лексичного значення та 

інтонаційного оформлення поетичного твору при написанні музичного супроводу 

до нього. Переважна більшість рекомендацій та порад, створених у флорентійській 

школі, залишаються актуальними і нині: наприклад вимога ясної та чіткої вимови, 

що полегшує сприймання твору слухачем [15, 77, 103, 106]. 

Найпершими здобутками нового практичного напряму в дослідженні співу 

стали праці італійських композиторів і викладачів вокалу Дж. Царліно 

(«Встановлення гармонії», «Докази гармонії»), Л. Цакконі («Практика музики»), 

Дж. Качині («Нова музика»). У їхніх працях були зібрані поради щодо дихальної 
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техніки в співі (Дж. Качині), вимоги до правильного виконання, серед яких чітка 

вимова слів без зміни акустичних параметрів голосних, максимально швидка 

артикуляція приголосних тощо. Так, ґрунтовні нариси Л. Цакконі про вимову 

відкритих, закритих та напіввідкритих голосних італійської мови, ймовірно, можна 

вважати початком застосування фонетичного підходу до вивчення співочого 

мовлення [77, с. 13]. Докладно з артикуляційного погляду співоче мовлення 

описано також і в дослідженні співака П.Ф. Тозі «Opinioni», який радив набирати в 

співі дихання більше, ніж здається потрібним. Це, на його думку, допоможе 

утворити лункий потужний співочий звук [77, 106]. Його гіпотезу розвиває і 

Дж. Манчині в трактаті «Практичні думки і роздуми про колоратурний спів», де 

наголошує на важливості правильного процесу дихання для співу. За його словами, 

без правильного дихання філірування звучання кожного окремого звука навіть  

не варто починати [77, 106]. Засади італійської вокальної школи вплинули в 

подальшому і на становлення німецької вокальної школи, представник якої 

Е. Манштейн у праці «Велика болонська школа Бернаккі» наводить такі самі 

рекомендації щодо техніки дихання та артикуляції у співочому мовленні [77, 106].  

В українській літературі того часу також вже існували наукові праці, що 

містили вокально-методичні поради, чому посприяла поява великої кількості нових 

церковних багатоголосих вокальних творів, що вимагали від співаків належної 

професійної підготовки, покращення їхніх вмінь та навичок. Одним із найдавніших 

українських посібників зі співочої майстерності була «Мусикийская граматика» 

М. Дилецького 1675 року, яка, за словами Л. Корній, мала насамперед практичне 

призначення: «Вона служила для опанування музичної грамоти, релятивного 

способу співу з сольмізаційною системою та техніки композиції партесної музики. 

Автор сам поділяв її на два розділи: перший – для співаків партесної музики, а 

другий – для композиторів» [91, с. 240]. У праці автор докладно аналізує словесну 

частину вокального твору, закликає учнів глибоко розуміти пісенні тексти. Понад 

те, автор радить перед написанням музики до співочого твору спочатку визначити 
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ключові слова в тексті, які потрібно інтонаційно виокремити та всіляко 

підсилювати багатоголоссям [91, с. 242]. М. Дилецького вважали новатором та 

прогресивним учителем свого часу. Л. Корній зазначає: «М. Дилецький був 

новатором – теоретиком і педагогом. Його «Граматика..» використовувалася на 

східнослов’янських землях як основний теоретичний посібник» [91, с. 246]. 

Усередині XVII століття відбувається становлення французької вокальної 

школи, основні погляди та засади якої викладено в праці відомого педагога та 

дослідника М. Гарсіа «Повний трактат про мистецтво співу», який для з’ясування 

артикуляційних особливостей співочого мовлення використовував ларингоскоп. Це 

дало йому змогу пояснити особливості роботи голосових зв'язок під час співу в 

грудному та фальцетному регістрах. Увага в трактаті приділена порадам щодо 

вимови голосних звуків, які М. Гарсіа вважав основними для співочого мовлення. 

Він радив якомога більше лабіалізовувати голосні, у такий спосіб наблизивши 

звучання різних голосних до одного умовного «співочого» звука. Щодо питання 

просодії у співі автор зазначив, що у співочому мовленні мають діяти ті самі 

просодичні правила, що й у розмовному мовленні. Особливого значення розуміння 

просодії набуває особливо під час виконання речитативів. Після відкриття Гарсіа 

всі подальші наукові пошуки в галузі співочого мовлення стали ґрунтуватись на 

вивченні фізіологічних механізмів голосотворення [77, с. 18-19; 106]. 

Відкриття М. Гарсіа та початок використання ним гортанного дзеркала 

(ларингоскопа) для спостереження над артикуляцією стало початком 

артикуляційного підходу до вивчення співочого голосу. Можна припустити, що 

становлення цього підходу відбулось завдяки тому, що Європа всередині ХІХ 

столітті знайомиться з санскритськими джерелами, зокрема й з граматикою 

«Паніні», в якій ще в IV столітті до н.е. було детально описано артикуляцію мовного 

апарату під час виконання гімнів [77]. 

Друге ключове відкриття, за Ю. Ільїновим, полягає у виявленні існування 

різних відтінків звуків завдяки наявності в їхніх спектрах обертонів, здійснене 



31 

 

німецьким дослідником Г. Гельмгольцем у 50-х роках XIX століття. Особливістю 

перших спроб вивчення формантної структури голосних стало те, що матеріалом 

дослідження були співочі голосні, оскільки вони мають більшу силу і тривалість, а 

це було визначальним чинником при врахуванні недосконалості інструментів, 

використовуваних для аналізу. До того ж, голосні розмовного та співочого 

мовлення не розрізнялись за своїми якісними характеристиками [77, с. 22]. 

Як зазначав Ю. Ільїнов, відкриття Г. Гельмгольця та М. Гарсіа поклали 

початок двом основним напрямкам у лінгвістичному вивченні співочого мовлення 

– артикуляційному та акустичному. Наступні дослідження мали на меті з’ясувати 

фонетичні відмінності промовлених та проспіваних голосних і приголосних звуків 

[77, с. 22]. 

Л. Щерба звернув увагу на відмінність співочих голосних від неспівочих. Він 

зазначав, що відомості про значення формант у дослідженнях Г. Гельмгольця є 

неточними, оскільки він не враховував особливості мовотворення у співочому 

мовленні, а ототожнював акустичні властивості голосних звуків у двох названих 

різновидах мовлення [77, 186]. 

У контексті експериментально-фонетичного методу вивчення співочого 

мовлення застосовували також і орфоепічний підхід. На межі ХІХ – ХХ століть 

з’являються перші власне фонетичні праці, присвячені співочому мовленню. Так, 

доробки англійського фонетиста О. Елліса «Про музичні звукоряди різних 

народів», «Основи музики», «Вимова для співаків» слугували для полегшення співу 

іноземними мовами, тому в них описано фонетичні особливості й орфоепічні норми 

чотирьох європейських мов – англійської, французької, німецької, італійської; 

проаналізовано фонетичні відмінності мовлення від співу, пояснено основні 

артикуляційні правила та принципи модифікації голосних залежно від висоти 

основного тону [77, с. 23]. 

Поступово дослідження співочого мовлення збагачуються напрацюваннями  

з фонетики співу та практичними порадами щодо правильної вимови, дотримання 
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орфоепічних норм, правильної дикції у співочому мовленні. Так, наприклад, 

Фр. Ламперті в праці «Мистецтво співу в класичних легендах» систематизує 

основні порушення вимови в співі: придихання складів, неправильне 

наголошування, послаблення першого складу в слові, неправильне наголошування 

дифтонгів тощо [15, с. 158-159]. 

З появою досліджень Е. Делле-Седійе, Р. Дюгамеля, К. Еверарді до вивчення 

співочого мовлення починають активно залучати об’єктивні фонетичні знання. 

Поступово наукові дослідження починають базуватись на відомостях про акустичні 

властивості звуків у співі та в мовленні. Група італійських і французьких 

дослідників Б. Кареллі, Дж. Гальвані, Л. Лаблаш, Ж. Б. Фор описали роботу 

мовного апарату в співі, обґрунтували зв'язок між рухом мовних органів та 

акустичними характеристиками отриманого звука [77]. Г. Гольдшмідт у роботі 

«Вчення вокальної орнаментики» вперше робить висновок про неможливість 

однакової артикуляції голосних у співочому та розмовному видах мовлення.  

З огляду на те, що деякі звуки є важкими для артикуляції у співі, він радить свідомо 

змінювати їхні акустичні параметри для полегшення співу. Цю концепцію розвинув 

російський співак, викладач і дослідник І. Прянишников, який радив виконавцям 

основну увагу в співі приділити голосним, максимально подовжувати час їхньої 

вимови, натомість приголосні вимовляти по можливості поспіхом [139, с. 79]. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття власні вокальні школи формуються 

в Україні. Культурний вплив Європи та соціальний устрій того часу сприяли 

розвитку академічної манери співу, що ґрунтувалась на світових здобутках і 

напрацюваннях співаків та викладачів вокалу ще з доби Відродження. Особливістю 

академічного співу є обов’язкове професійне поставлення голосу, дотримання 

вокальних технік, вдосконалення тембрових ознак співацького голосу.  

З 20-х років ХХ століття, як зазначає Ю. Ільїнов, у вивченні співочого 

мовлення починається якісно новий етап, пов'язаний із багатоаспектним аналізом 

його фонетичних характеристик [77, с. 29]. Необхідність такого нового підходу до 
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дослідження співочого мовлення була зумовлена появою важливих наукових 

відкриттів у галузі акустики співочого мовлення [144] та переосмислення 

попередніх гіпотез про взаємозв’язок співу та мовлення [1, 143].  

У 1939 році з’являється праця лікаря-фоніатра І. Левідова «Співочий голос у 

здоровому та хворому стані». Дослідник систематизує вже відомі знання про 

співоче мовлення, ґрунтовно вивчає та описує роботу мовного апарату в співі, 

розглядає питання тембрального забарвлення голосу [101]. 

У другій половині ХХ століття завдяки впровадженню новітніх технологій  

у вивчення фонетики стало можливим більш докладне та точне дослідження 

фонетичних особливостей співочого мовлення та доопрацювання попередньо 

створених вокально-методичних порад з урахуванням нових відомостей про 

артикуляційні передумови утворення потужного лункого співочого звука. Тому 

з’являється і ціла низка нових праць, присвячених цій проблематиці [18, 34, 35, 38, 

57-59, 65, 92, 94, 104, 107, 111, 128, 133, 188, 189, 216, 217, 220]. З акустично-

фізіологічного погляду співоче мовлення вивчали Л. Дмитрієв, В. Морозов, 

Й. Сундберг. Праця Л. Дмитрієва «Основи вокальної методики» (1968 р.) є 

винятково важливою для лінгвістики, оскільки в ній питання співочої артикуляції 

чи не вперше досліджувались за допомогою спеціально створеного 

рентгенографічного методу на матеріалі співу дикторів, які репрезентували різні 

покоління, національні співочі школи та мали різний рівень професійної 

підготовки. Також Л. Дмитрієв з’ясував акустичні риси звуків у співі та обґрунтував 

зв'язок між особливостями артикуляції звуків та їхніми акустичними параметрами 

[58]. В «Основах вокальної методики» подано основні теоретичні відомості та 

результати експериментальних досліджень автора акустичних  

і артикуляційних особливостей співочого мовлення. Комплексний підхід, 

застосований автором в аналізі співочого мовлення, дав змогу зробити цінні в 

теоретичному й практичному аспектах висновки про функціонування гортані та 



34 

 

надгортанних порожнин, техніку дихання, особливості резонування звуків під час 

співання тощо [58]. 

Дослідженню високої співочої форманти, спектральним параметрам голосних 

у співі, питанням дикції та орфоепії приділив увагу В. Морозов, який є автором 

оригінальної резонансної теорії співу, нових наукових концепцій вокального слуху, 

новітніх методів оцінювання музично-художніх і вокальних здібностей, 

психоакустичних тестів діагностики слуху, естетичної довершеності співацького та 

розмовного голосу, оригінальної концепції і практичного методу отримання 

психологічного портрету людини за особливостями її мовлення та голосу. Його 

праці «Таємниці вокального мовлення», «Біофізичні основи вокального мовлення», 

«Мистецтво резонансного співу» стали важливим джерелом для дослідників-

фонетистів, викладачів вокалу та співаків [119-123]. Книга «Таємниці вокального 

мовлення» 1967 року була присвячена з’ясуванню загальних особливостей 

співочого мовлення в артикуляційному, акустичному і перцептивному аспектах. 

Автор зосередив увагу на таких вагомих акустичних рисах співочого мовлення як 

підвищення інтенсивності голосу в співі. На матеріалі співу відомих академічних 

співаків він спостерігає, наскільки потужним може бути співочий голос. Проте, як 

зазначав В. Морозов, «співати сильно ще не означає співати голосно». Гучність 

звука залежить зокрема й від особливостей тембрального забарвлення голосу та 

його здатності бути лунким у великих концертних залах. У «Таємницях вокального 

мовлення» вже спостерігається зародження теорії Морозова про резонансну 

природу співу та важливість високої співочої форманти для генерації привабливого 

співочого мовлення. Крізь призму артикуляторики В. Морозов докладно 

характеризує особливості дихання під час співу, а також приділив увагу питанню 

співочої дикції, що, на його думку, є невіддільною характеристикою професійної 

майстерності виконавця [123].  

Монографія В. Морозова «Біофізичні основи вокального мовлення» 

1977 року була новітньою працею свого часу з огляду на відсутність досліджень із 
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зазначеної проблематики. Книга стала підсумком 20-річних пошуків автора в 

царині акустики, фізіологічних механізмів породження та сприйняття співочого 

мовлення (спектр, сила, лункість, розбірливість, дихання, гортань тощо) [118].  

У 2002 році з’явилась ще одна книга В. Морозова «Мистецтво резонансного 

співу», що стала підсумком багаторічних пошуків автора у сфері акустики й 

артикуляторики співочого мовлення. Докладно та ґрунтовно в цьому джерелі 

описано роботу артикуляційного апарату в співі, зокрема закономірності й 

специфіку дихального процесу та положення гортані. Докладно пояснено також 

акустичні передумови резонансної теорії співу (зокрема феномен співочої 

форманти). Важливо, що дослідження проводились на матеріалі співу різними 

мовами, що дало змогу автору виявити універсальні фонетичні риси співочого 

мовлення, які не залежать від особливостей певної окремої мови [121]. 

В Західній Європі комплексним підходом та новаторськими ідеями 

вирізняються праці шведського дослідника Дж. Сундберга, який з’ясував акустичні 

риси співочого голосу на матеріалі співу англійською, швецькою та іншими 

європейськими мовами. У його працях «The acoustics of singing voice» 1977 року, 

«The science of singing voice» 1987 року та «The science of musical sounds» 1991 року 

з’ясовано загальні особливості співочих звуків в артикуляційному та акустичному 

аспектах. У пізніших дослідженнях «Level and the centre frequency of the singing 

formant», «Describing different styles of singing» 2001 року автор деталізує отримані 

раніше відомості, з урахуванням особливостей співацьких технік різних стилів 

співу. Дж. Сундберг описує закономірності утворення у спектрі співочих звуків 

високої співочої форманти [220]. 

Популярними у ХХ столітті лишаються і видання, присвячені проблемам 

співочих дикції та орфоепії, оскільки мовна компетенція виконавця є невіддільною 

ознакою високого професіоналізму. Серед таких видань цінними є наукові 

дослідження В. Садовнікова, Д. Джонса, Ш. Еммонс, Л. Красовської [95, 148, 199-

201, 205, 206]. 
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В. Садовніков у книзі «Орфоепія у співі» (1958 р.) зосереджує увагу на 

загальних орфоепічних зауваженнях щодо співочого мовлення та аналізує вимову 

кожного голосного звука в співі зокрема. На матеріалі співу російською мовою він 

виявляє найчастотніші випадки ненормативної вимови звуків та припускає, що ці 

відхилення зумовлені особливим налаштуванням мовних органів під час співу. 

Разом із тим автор наголошує на важливості збереження вимовних норм  

у співочому мовленні та неможливості їхнього пристосування до умов співочої 

артикуляції. Приголосні звуки, на думку В. Садовнікова, у співочому та 

розмовному мовленні взагалі не відрізняються за своїми якісними ознаками [148]. 

Цікавою з погляду своєї проблематики є докторська дисертація 

американської дослідниці дикції у співочому мовленні C. Лінн, яка аналізує значну 

кількість різних за часом створення та поглядами наукових досліджень щодо 

орфоепії та дикції у співі та робить спробу на їхній основі віднайти основні 

універсальні поради щодо вимови звуків у співочому мовленні. У дослідженні 

використано матеріали, в яких сфокусовано увагу на артикуляційних (зокрема 

орфоепічних) особливостях співу англійською, французькою, німецькою та 

італійською мовами [215].  

Метою теоретично спрямованих досліджень співочого мовлення XX-

XXI століть була систематизація основних історичних відомостей про розвиток 

співу загалом,   співочого мовлення зокрема та їхнє наукове осмислення [54, 63, 84, 

86,  90, 91, 106, 167, 174, 186], а також зʼясування лінгвістичного статусу співочого 

мовлення [131, 162] тощо.  

М. Грінченко у своїй «Історії української музики» вперше подав стислий 

огляд історії та систематизував інформацію про українську музичну культуру [54].  

М. Успенський у праці «Давньоруське співоче мистецтво» докладно 

досліджує церковний спів доби Київської Русі. Автор описує ранні версії про шляхи 

його появи на теренах Київської Русі, аналізує основні жанри церковних музичних 

творів, особливості їхнього виконання та музичної структури [169]. 
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Історія основних світових вокальних шкіл описана в праці «Из истории 

вокального искусства» М. Львова, де описується становлення кожної вокальної 

школи, характеризується творчість найвідоміших представників цих шкіл, 

викладено основні принципи, що стосуються техніки співу [106]. 

 В основу книги О. Кошиця «Про українську пісню й музику» лягли лекції, 

прочитані ним у Колумбійському університеті в США. Знавець української 

народної пісні О. Кошиць докладно розповідає про її історію, жанрове розмаїття, 

музичні особливості [93]. 

У працях Б. Кирдана та А. Омельченка [84] глибоко та вичерпно 

проаналізовано основні етапи розвитку кобзарського мистецтва, містяться архівні 

матеріали про типові життєві умови кобзарів та лірників ХІХ-ХХ століть.  

Дослідження Л. Корній «Історія української музики» зосереджене на 

джерелах і етапах розвитку українського музичного мистецтва, зокрема й співочого 

мовлення. Дослідниця докладно аналізує три напрями музичного мистецтва: 

народну вокальну музику, церковний спів та світське професійне співоцтво [91].  

У дисертаційній праці К. Черемського «Генеза і розвиток традиційних форм 

українського співоцтва» систематизовано попередні напрацювання у галузі 

історичного осмислення української музичної вокальної культури. Основна увага в 

дослідженні приділена історичному шляху народних пісенних жанрів, та поряд з 

цим сучасним умовам розвитку традиційних фольклорних форм [175]. 

Власне лінгвістичний підхід до вивчення співочого мовлення застосував 

Ю. Ільїнов, який у своєму дослідженні за допомогою експериментально-

фонетичного методу з’ясував основні фонетичні характеристики російського 

співочого мовлення [77]. 

Останнім часом інтереси вчених спрямовані на питання синтезу співу, 

сегментації співочого мовлення, розпізнавання тексту в співі [77]. Через брак 

можливостей інструментального вивчення співочого мовлення у минулому нині  

в мовознавстві зростає цікавість до експериментально-фонетичного аналізу 



38 

 

співочого мовлення з метою з’ясувати, яким чином відрізняється співоче мовлення 

від неспівочого мовлення повсякденного спілкування, як за допомогою 

експериментально-фонетичних прийомів допомогти в технічному вдосконаленні 

вокальної техніки [61, 62, 77].  

 

1.2. Феномен співочого мовлення 

Аналіз робіт, присвячених з’ясуванню суті та основних ознак співочого 

мовлення, дає змогу констатувати, що станом на сьогодні в українському 

мовознавстві досі не існує одностайної думки про феномен співочого мовлення. 

Тому й немає системної номінації для цього явища. Дослідження ускладнює ще й 

відсутність серед вчених спільного погляду на лінгвістичний статус співочого 

мовлення [42, 43]. 

У працях відомих дослідників співочого мовлення – Л. Дмитрієва, 

В. Морозова, А. Петрова, І. Комарової, Ю. Ільїнова та ін. – не простежується 

тенденції до використання одного визначення для позначення вербального 

складника пісенного твору. Для називання феномену вживались зокрема й такі 

терміни: «вокальна музика» (праці античних філософів, М. Щоголь), «співоцтво» 

(К. Черемський), «спів» (Дж. Коупмен, Д. Джонс, В. Веннард, Р. Сед, П. Джон, 

В. Садовніков, О. Реформатський), «вокальне мовлення» (В. Морозов, Л. Дмитрієв, 

Ю. Ільїнов), «співоче мовлення» (Р. Юссон, Д. Люш, А. Бараш, С. Татубаєв, 

В. Морозов, І. Алдошина) [42, 43].  

Як зазначено у працях В. Гаврилюк, для української лінгвістики спів не був 

популярним об’єктом дослідження і вивчався з погляду мистецтвознавства 

музикантами, викладачами вокалу та окремими співаками [42, 43]. Відповідно в 

їхніх наукових розвідках домінували мистецтвознавчі терміни «спів» та «вокал» 

(Л. Архімович, Л. Василенко, Д. Євтушенко, Т. Зінська, П. Козицький). На нашу 

думку, ці терміни передають лише музичний аспект явища й не враховують його 

вербального компонента. Унаслідок цього неможливим є і ґрунтовне всебічне 
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вивчення співочого мовлення як феномену з дуалістичною природою і як 

рушійного чинника специфічних мовних рис [42, 43].  

З’ясування суті й підтвердження гіпотези про лінгвістичний статус співочого 

мовлення є важливим етапом його вивчення. Важливо віднайти та ввести в широкий 

обіг термін, що якнайточніше передавав би двоєдину природу феномену співочого 

мовлення як поєднання вербального та музичного елементів. Це важливо для 

подальшого аналізу співочого мовлення як невіддільної частини культури, що 

містить у собі етнічні маркери суспільства, передає фонетичні, морфологічні, 

лексичні, синтаксичні особливості певної мови, є важливим для формування 

цілісного уявлення про риси мовної системи [42, 43]. 

На початку своїх витоків у давній Греції та Індії наука про співоче мовлення 

використовувала термін «вокальна музика» [46]. Така назва жодним чином не 

виокремлювала вербальну чи музичну частини співу, і це було закономірно,  

з огляду на синкретичність мистецтва того часу і на існування музики лише  

у вокальній формі. Варто зазначити, що такий термін вдало передає синкретизм 

жанру пісні як нащадка первинно синкретичного мистецтва [43].  

Як зазначає Ю. Ільїнов, у працях з вокальної методики ХVІ-ХVІІ століть 

найчастіше трапляється словосполучення «мовлення у співі» (роботи представників 

італійської та французької вокальних шкіл). Цей варіант увійшов у широкий вжиток 

із появою перших вокально-методичних наукових досліджень і акцентував увагу на 

словесному складнику пісенного твору. Як відомо, на початковому етапі свого 

становлення італійська та французька вокальні школи велику увагу приділяли 

особливостям вимови звуків у співі з урахуванням орфоепічних особливостей і 

співвіднесенням їх з необхідними налаштуваннями мовних органів під час співу 

[42, 42, 43, 77]. 

Бурхливий розвиток європейських вокальних шкіл у XVIII-XIX століттях, 

поява складних вокальних жанрів посприяли зростанню кількості праць із 



40 

 

вокальної методології, у яких феномен співочого мовлення називали «співом» або 

«вокалом» (М. Гарсіа, Фр. Ламперті, О. Варламов) [77].  

 Ю. Ільїнов зазначає, що на межі 1940-1950 р. р. у науковий обіг входить 

термін «вокальне мовлення», і відтоді помітна тенденція до збільшення частотності 

його вживання. Цей термін поступово витіснив інші назви «мовлення у співі», 

«омузичнене мовлення», «спів» тощо. Словосполучення «вокальне мовлення» 

входить у праці мистецтвознавців, музичних критиків, а також лінгвістів [42, 43, 

77]. Водночас спостерігається паралельне використання термінів «вокальне 

мовлення» та «мовлення співу» в тій самій праці, що подекуди трапляється і в наш 

час, наприклад, у Л. Дмитрієва («Голосоутворення у співаків»), В. Морозова 

(«Таємниці вокального мовлення») [42, 43, 58, 77, 123]. З другої половини ХХ 

століття у науковій літературі виникає термін «співоче мовлення» [4-6, 43, 77, 126, 

162]. Деякі дослідники, наприклад Ю. Ільїнов, пояснюють паралельне вживання 

термінів «вокальне мовлення» та «співоче мовлення» тим, що вони, на його думку, є 

абсолютними синонімами [42, 43, 77]. В англомовних наукових працях вживають 

лише один варіант назви – «singind speech», тобто «співоче мовлення» (В. Венард, 

Дж. Сундберг, Р. Фішкін, Д. Джонс) [205, 206, 220, 222]. Натомість поняття «vocal 

speech» англійською означає «усне мовлення», тобто взагалі не пов’язане з 

процесом співу. 

За академічним «Словником української мови» в 11-ти томах [154, с. 519, 

726]:  

  Вокальний, а, е. 

1. Стос. до співу, признач. для співу; співочий.  

2. лінгв. Стос. до вокалізму. 

  Співочий, а, е. 

1. Стос. до співу, співів. Співоча культура. // Який складається зі співаків, 

охоплює співаків. // Який виховує, готує співаків.  

2. Те саме, що співучий. 
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3. Який уміє співати, мелодійно свистіти і т. ін. (про птаха). // Який багато 

співає, мелодійно свистить і т. ін.  

Подібні тлумачення слів містить «Великий тлумачний словник сучасної 

української мови» за редакцією В. Бусела [33, с. 155, 1170]:  

•  Вокальний, -а, -е.  

 1. Стос. до співу, признач. для співу; співочий.  

 2. лінгв. Стос. до вокалізму.  

•  Співочий, -а, -е.  

1. Стос. до співу, співів. Співоча культура. // Який складається зі співаків, 

охоплює співаків. // Який виховує, готує співаків. 

2. Те саме, що співучий. 

3. Який уміє співати, мелодійно свистіти і т. ін. (про птаха). // Який багато 

співає, мелодійно свистить і т. ін.  

«Словник української мови» за редакцією Б. Грінченка [153, с. 176] 

визначення слова «вокальний» не наводить, натомість містить тлумачення поняття 

«співочий»: 

Співочий, -а, -е.  

Пѣвчій. Весела, мов та пташка співоча. МВ. І. Співочу птицю чути. Св. Л. 295.  

Відсутність тлумачення слова «вокальний» у словнику Грінченка засвідчує, 

що для української мови це слово не є питомим. Воно було запозичене з 

іншомовних джерел. До того ж, термін «вокальний» широко побутує у лінгвістичні 

сфері слововживання у значенні «голосний». І «Великий тлумачний словник 

сучасної української мови» [33], і академічні словники [153, 155] наводять і інше 

тлумачення слова «вокальний» як таке, що стосується вокалізму, тобто системи 

голосних фонем. Синонімом до «вокальний» у розумінні «той, що стосується співу» 

словники пропонують варіант «співочий». Слово «співочий» також є багатозначним, 

але всі його значення, тобто всі його лексико-семантичні варіанти так чи інакше 

стосуються концепту «спів». Дещо по-іншому визначають поняття «вокальный» та 
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«певческий» російські лінгвісти. Так, «Большой толковый словарь русского языка» 

за редакцією С. Кузнєцова [26, с. 145, 789] подає такі визначення слів: 

Вокальный, -ая, -ое. [от лат. Vocalis – звучный, поющий]. 

Относящийся к пению, предназначенный для пения; певческий  

Певческий, -ая, -ое. 

1. к певчий. 

2. к певец (1 зн); вокальный.  

«Толковый словарь» Т.Ф.Єфремової [69] містить такі тлумачення: 

Вокальный, прил. 

Связанный с пением.  

Певческий, прил. 

1. Соотносящийся по знач. с сущ. певчий. Связанный с ним. 

2. Свойственный певчему, характерный для него. 

3. Принадлежащий певчему. 

4. Состоящий из певчих. 

5. Разг. вокальный. 

Отже, слово вокальный в російській мові є однозначним і тлумачиться в усіх 

словниках як «такий, що стосується співу». Натомість слово «певческий» 

переважно пояснюється через зв’язок зі словом «певчий», тобто тлумачиться у 

значенні «співацький». У такому значенні це поняття стосується «співу» лише 

опосередковано. Значення «вокальный» до слова «певческий» теж наводиться, проте 

в жодному словнику не займає першого місця серед наведених тлумачень, лише 

подається як розмовний варіант слова «вокальний» [42, 43, 69]. З огляду на цитовані 

словникові статті можна констатувати, що вибір терміна «вокальная речь» для 

російської мови та його більша порівняно зі словосполученням «певческая речь» 

уживаність у наукових джерелах є закономірною і пояснюється однозначністю та 

відсутністю різнотлумачень. Натомість в українському мовознавстві нині широко 

побутує визначення «вокальний» як «такий, що стосується системи вокалізму» 



43 

 

(голосних фонем), тому вживання терміна «вокальне мовлення», на нашу думку, 

може викликати різнотлумачення та поплутання понять, що для наукового стилю 

мови зокрема та для наукового сфери загалом є небажаним. Тому вважаємо, що 

більше відповідає сутності явища термін «співоче мовлення», який водночас звертає 

увагу на вербальний компонент співочого мовлення, передає синкретичну природу 

явища і, що дуже важливо для наукової сфери, не викликає різнотлумачень [42, 43].  

У працях В. Гаврилюк зазначено, що в науковій літературі подано два 

варіанти визначення онтологічної та гносеологічної суті поняття «співоче 

мовлення». Перший – визначає його з погляду музики і ототожнює зі співом, другий 

– вказує на лінгвістичний статус поняття і зараховує його до мовних явищ [42, 43]. 

До ХХ століття співоче мовлення у наукових працях ототожнювали з 

поняттям «спів». (М. Гарсіа, Фр. Ламперті, О. Варламов). Унаслідок цього 

вербальний складник явища відходив на другий план, поступаючись місцем 

музичному. Відповідно і в гносеологічному аспекті явище співочого мовлення було 

об’єктом мистецтвознавчого вивчення. Згодом на помежівʼї ХІХ – ХХ століть із 

появою термінів «вокальне мовлення» та «співоче мовлення» увага вчених 

акцентується і на словесній частині пісенного твору [42, 43, 77]. Так, В. Морозов 

зазначав: «Термін «спів» характеризує процес з погляду художньо-виконавчих 

завдань, з погляду естетичного сприйняття, тому фактично означає мистецтво 

співу. Під терміном «вокальне мовлення» мається на увазі біофізична природа 

процесу співу, спів розглядається з акустично-фізіологічного погляду» [119, с. 7]. 

За Ю.Ільїновим, В. Гаврилюк, у мовознавчих наукових працях найчастіше 

трапляється гіпотеза про визначення співочого мовлення як особливої форми 

мовлення, способу функціонування мови, мовного феномену [42, 43, 77]. Так, 

С. Татубаєв зазначає, що співоче мовлення являє собою соціально значущу, 

прагматично активну та ефективну форму реалізації мови [162]. Специфічною 

формою мовленнєвої діяльності називає співоче мовлення і В. Морозов [119]. 
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Деякі дослідники (В.Садовніков) визначають СМ як мовлення з підвищеною 

емоційністю та ототожнюють його зі сценічним мовленням [42, 148]. Інші – 

навпаки наголошують на протиставленні мовлення у співі та звичайного сценічного 

мовлення [42, 142, 143]. О. Реформатський вказує на те, що вербальний компонент 

співу належить найчастіше до високого стилю мовлення, але можливе також 

проникнення в нього і мовних елементів з інших стилів [142]. Це часто характерно 

сучасному вокальному мистецтву, особливо в естрадному його різновиді, де в 

мовленні співаків широко побутують слова, що належать, зокрема, до зниженої 

лексики, наприклад вульгаризми та жаргонізми. Говорячи про особливості орфоепії 

СМ, О. Реформатський схильний вивчати це питання не відокремлено, а як частину 

орфоепічної системи мови загалом [42, 43]. 

Р. Аванесов протиставляє співоче мовлення не лише сценічному мовленню, а 

й загалом неспівочому (розмовному) мовленню. Він вважає, що «нормальне 

російське мовлення» та «співоче мовлення» є абсолютно різнорідними поняттями, 

останнє з яких є злиттям тексту та мелодії [1, 42, 43]. 

Ю. Ільїнов та М. Панов визначають співоче мовлення як «особливу 

підсистему мови», що має специфічні артикуляційно-акустичні характеристики, 

спричинені взаємодією мовного та музичного компонентів феномену. На думку 

М. Панова, співоче мовлення може реалізовуватися в нейтральному чи високому 

стилі (тільки не розмовному); воно співвідноситься переважно зі сценічним 

театральним мовленням [42, 43, 77, 131]. Так, зокрема, і С. Татубаєв, розглядаючи 

статус співочого мовлення в системі мови, визначає його, з одного боку, як спосіб 

функціонування мови, з другого – як «соціально значущу, прагматично активну і 

афективну форму реалізації мови» [42, 43, 162]. 

Отже, співоче мовлення – це особлива форма мовленнєвої діяльності, для 

вивчення якої важливим є усвідомлення нерозривної єдності її вербального та 

музичного компонентів, що перебувають у безперервній взаємодії і зумовлюють всі 

ознаки співочого мовлення.  
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1.3. Диференційні й інтегральні ознаки співочого й неспівочого 

різновидів мовлення  

З огляду на те, що і співоче мовлення, і неспівоче є одним зі способів 

реалізації мови, можна констатувати низку їхніх спільних ознак:  

1. Спільне походження неспівочого та співочого мовлення з системи первісного 

спілкування, що на початку свого існування не усвідомлювалось ні як засіб 

комунікації між людьми, ні як різновид мистецької діяльності.  

2. Обидва різновиди мовлення – співоче та розмовне – породжують ті самі 

органи артикуляційного апарату.  

3. Функціонування в мовній системі певної мови зумовлює використання 

фонетичних, морфологічних, лексичних та синтаксичних засобів в обох різновидах 

мовлення та їхнє підпорядкування законам та нормам відповідної мови. 

4. Співоче і неспівоче мовлення виконують низку мовних функцій, серед яких 

основними є комунікативна, когнітивна та емотивна, проте кожний із зазначених 

різновидів мовлення залежно від своєї мети має різний потенціал до реалізації 

певної мовної функції. Як відомо, основними мовними функціями є: комунікативна 

(спілкування), когнітивна (забезпечує процеси мислення та пізнання), емотивна 

(для вираження почуттів та емоцій). Окрім основних виокремлюють також і 

похідні: фатичну (або контактовстановлювальну), конативну, волюнтативну 

(слугує для волевивлення), історико-культурну, репрезентативну (слугує для 

називання феноменів зовнішнього світу та свідомості), естетичну функції тощо. 

На думку С. Татубаєва, співоче мовлення виконує лише емотивну та 

комунікативну функції, головною серед них, на думку дослідника, є емотивна [42, 

162]. Проте, на нашу думку, когнітивна функція теж безпосередньо реалізується у 

співочому мовленні. Крім того, когнітивна функція була первинною і єдиною 

функцією співочого мовлення на початковому етапі його виникнення та 

становлення, а комунікативна та емотивна функції розвинулися вже згодом після 

усвідомлення співу як мистецтва та засобу передавання думок. Співочому 
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мовленню властиві і додаткові мовні функції: наприклад, функція встановлення 

контакту виявляється в українських народних піснях, створених у формі діалогів 

(народна пісня «А ми просо сіяли, сіяли», яка побудована на розмові між дійовими 

персонажами). Також вважаємо, що в співі яскраво проявляється історико-

культурна та, безсумнівно, естетична функції [42, 43].  

Співоче мовлення, що базується на певних вокальних техніках та прийомах, 

має низку специфічних, відмінних від розмовного мовлення, ознак: 

1. У функціональному аспекті провідними для неспівочого мовлення є 

комунікативна та когнітивна функції, що забезпечують можливість позначати 

явища та предмети навколишнього світу та свідомості, а також передавати 

інформацію. Натомість домінантною функцію співочого мовлення, на думку 

багатьох дослідників (М. Панов, С. Татубаєв), є емотивна (самовираження) та 

естетична функції, які відповідають первинній меті співочого мовлення як виду 

мистецької діяльності – приносити естетичне задоволення [131, 162]. Проте не 

варто також відкидати й інші функції, які виконує співоче мовлення 

(комунікативна, когнітивна, культурно-історична, фатична), через їхнє менше 

вираження у процесі співу [42, 43]. 

2. Обслуговування мовних стилів. Як відомо, розмовне мовлення 

обслуговує сім функціональних стилів сучасної української мови: художній, 

офіційно-діловий, стиль ЗМІ, науковий, конфесійний, розмовний, епістолярний. 

Відтак, залежно від стилю, у мовленні використовуються різноманітні лексичні 

засоби: образна, абстрактна, конфесійна, вузько-спеціальна, розмовна лексика, 

терміни тощо. Співоче мовлення, з огляду на його основне призначення – 

виконання на сцені – не може однаково функціонувати в усіх мовних стилях. 

О. Реформатський зазначав, що співоче мовлення чітко обмежене високим стилем і 

не може містити в собі розмовних елементів [142]. Так само і М. Панов 

наголошував, що стиль співочого мовлення може бути нейтральним чи високим, 

але не розмовним [131]. Це дійсно реалізується в академічному та конфесійному 
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жанрах співу, де окрім лексики високого стилю також функціонує і маркована 

(зокрема конфесійна) лексика. Щоправда, у сучасному естрадному та народному 

стилі уживані й лексичні елементи розмовного стилю, і навіть лексеми зниженої 

лексики (вульгаризми, просторіччя тощо).  

3. З власне фонетичного погляду відмінності між співочим та розмовним 

мовленням існують як на надсегментному (акцентологія та ритміко-інтонаційне 

оформлення, так і на сегментному (акустично-артикуляційна специфіка реалізації 

звуків) рівнях.  

Зокрема, інтонаційне оформлення висловлювання у неспівочому живому 

мовленні відбувається відповідно до мети повідомлення шляхом варіювання 

тривалості, висоти (мелодика) та сили (ритм) звука [159]. Як зазначив С. Татубаєв, 

у співочому мовленні інтонація підпорядкована музичному оформленню твору. 

Тому висота співочого звука чітко визначена висотою ноти музичного супроводу, 

так само тривалість певного звука та його сила обмежені віршованою формою та 

мелодичним контуром [162].  

Особлива ритміко-інтонаційна організація співочого мовлення та специфічна 

робота артикуляційного апарату в співі, ймовірно, позначаються і на його 

акустичних рисах – силі (інтенсивності), тривалості та формантній структурі звуків. 

Якщо спроектувати ці властивості на мовлення, то вони корелюють з такими 

перцептивними характеристиками голосу як гучність, темп мовлення й висота 

(тембр). З огляду на те, що співоче мовлення є особливим способом реалізації мови, 

його акустичні параметри (найбільше тривалість) безпосередньо залежать від 

мелодії, під яку виконується певний вокальний твір, від її темпу, нотного контуру, 

тональності і под. Тривалість того чи того складу в співочому мовленні залежить не 

від його місця у слові чи компонентів (голосні чи приголосні), а лише від темпу 

мелодії, жанру музичного твору тощо, тому специфічні універсальні висновки про 

тривалість звуків у співочому мовленні отримати практично неможливо. Через це в 

роботі досліджено тільки окремі акустичні параметри співочих звуків, зокрема 
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інтенсивність та формантна будова голосних звуків, оскільки ці якості найменше 

залежать від впливу музичного складника співочого мовлення. 

Так само мелодичному контуру музичного твору, його особливій ритмічній 

організації підпорядкований і словесний наголос – звукове виділення у слові одного 

зі складів – що можна здійснити різними засобами: посиленням м’язової напруги 

(динамічний), зміною висоти тону (тонічний), збільшенням тривалості звучання 

(часокількісний). За місцем у слові наголос може бути вільним або стійким 

(фіксованим на певному складі). Зі здатністю рухатись у межах парадигми одного 

слова наголос буває рухомим або нерухомим. Як вважає більшість науковців, 

наголос в українському мовленні є вільним і рухомим, натомість у співочому 

мовленні акцентологічний аспект насамперед підпорядкований музичній інтонації 

і є чітко обмеженим та керованим [159].  

Власне фізичні параметри звука, як-от: тривалість, інтенсивність та висота, 

також мають специфічну реалізацію у співочому мовленні, порівнюючи з 

неспівочим.  

Сила звука (інтенсивність) – це потужність акустичної енергії (тиску) 

звукової хвилі [80, 159]. Сила звука залежить від амплітуди коливання звукової 

хвилі: зі зростанням амплітуди коливання звукової хвилі зростає і рівень 

інтенсивності звуків і, що меншою є амплітуда, то нижчою є й інтенсивність звуків. 

Сила голосу зароджується в гортані й далі зростає завдяки силі підзв’язкового 

тиску. Що більший тиск повітряного потоку на голосову щілину, тим вища й 

енергія, яку несе цей потік, і вища амплітуда коливання повітря [159]. Проте лише 

невелика частинка енергії, породженої на початку артикуляції, переходить у звук 

[80]. Сила звукових хвиль, що виникли в гортані, під час руху артикуляційним 

апаратом у напрямку виходу швидко знижується. Коефіцієнт корисної дії (далі 

ККД) голосового апарату, за свідченнями Л. Дмитрієва, Р. Юссона, дуже низький, 

лише 1/10-1/50 звукової енергії, що виникла в гортані, виходить назовні. Основна ж 

частина енергії згасає всередині організму мовця через поглинання мовними 



49 

 

органами, що викликає вібрацію тканин у резонаторах мовного апарату мовця, що 

зображено на рисунку 1.1 (А – під час співання чистого звука [а], АН – під час 

співання [а] з носовим призвуком (назалізація), У – співання звука [у]. Цифри 

означають кількість децибелів) [57-59, 80, 189]. 

 

Рис.1.1. Зменшення сили звука в надгортанних порожнинах (за Р. Юссоном) 

З огляду на такий низький ККД артикуляційного апарату важливого значення 

у співочому мовленні набувають механізми, що можуть підвищити продуктивність 

мовних органів. У професійних співаків за найменшої витрати м’язової енергії 

виходить отримати максимальний акустичний ефект [57-59].  

Р. Юссон класифікував типи співацьких голосів залежно від їхньої 

потужності та придатності для певного співочого жанру. Зокрема, виділено такі 

типи голосів [189]: 

1. Оперні голоси – 120-150 дБ 

2. Голоси комічної опери – 100-110 дБ 

3. Оперетні голоси – 90-100 дБ 

4. Камерні голоси – 80-90 дБ 

5. Мікрофонні голоси – менш ніж 80 дБ.  

Найскладнішою характеристикою співацького голосу є тембр. Музичний тон, 

як і більшість звуків, являє собою складний тон, що складається з багатьох коливань 

різної сили й частоти. У складних звуках, якими є мовленнєві звуки, розрізняють 

основний тон, який визначається висотою звучання, і обертони, поєднання яких 

формує певний тембр голосу. Тембр – якісна характеристика, додаткове 
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індивідуальне  забарвлення звуків, що виникає завдяки накладанню додаткових 

тонів (обертонів, утворюваних у надгортанних порожнинах) на основний тон 

голосу [159, с. 322]. Звук, що виникає в гортані, має індиферентний характер, він не 

має жодних класифікаційних ознак. Своїх визначальних диференційних рис, 

акустичного оформлення звук набуває в глотковій, носовій та ротовій резонаторних 

порожнинах, де безпосередньо формуються обертони, форманти, що визначають 

акустичні ознаки певного звука.  

Формування додаткових обертонів звуків можливе завдяки особливій 

властивості мовного апарату – працювати як резонатор. Явище резонансу в процесі 

співочого мовлення набуває виняткового значення. 

Резонанс – це фізичний феномен, являє собою різке зростання амплітуди 

вимушених коливань, що виникають, коли частота зовнішньої сили збігається  

з власною частотою коливань. Під резонатором мається на увазі «резервуар»  

з пружними стінками, всередині якого міститься певний об’єм повітря, і який має 

вихідний отвір. Резонатором він є тому, що якщо спричинити коливання повітря 

всередині, то резонатор породить звук певної висоти, яка залежить від кількості 

повітря всередині резонатора, розміру вихідного отвору та форми самого 

резонатора. Резонаторами є і просто звичайна відкрита пляшка, і музичні 

інструменти, і, зрештою, артикуляційний апарат людини [57, 58, 119, 121].  

У вузькому розумінні резонатором вважають частину голосового апарату, що 

надає звуку, що виникає внаслідок коливання голосових зв'язок, сили, лункості, 

характерного тембру тощо. Звук, породжений у гортані, посилюється подібно до 

того, як посилюється звук струни в резонаторній деці скрипки або в корпусі піаніно. 

Головними резонаторами в співочому мовленні є два: грудний та головний. 

Грудний резонатор, або нижній, – це грудна клітка з бронхами та трахеєю, а 

головний, або верхній, резонатор – порожнини, розташовані над гортанню, тобто 

надгортанні порожнини – глотка, носова та ротова порожнини [57, 58, 119, 121]. 

Роботу обох резонаторів важливо контролювати впродовж усього процесу співу для 
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того, щоб вони звучали одночасно та збалансовано, і відбувалось змішане 

голосоутворення – рівний звук на всьому діапазоні. Головне резонування 

відчувається мовцем як вібрація в голові (зона передньої частини обличчя, зубів, 

тімені) внаслідок наявності в голосі обертонів – високих дзвінких тонів або 

призвуків, що входять до складу основного звука. Грудне резонування відчувається, 

відповідно, як вібрація у грудях, внаслідок дії низьких обертонів. У резонуванні 

звуків беруть участь і інші порожнини – гортань, надгортанні порожнини (глотка, 

ротова та носова). Явище резонансу безпосередньо впливає на лункість співочого 

голосу, тому для вокалістів необхідно розуміти принцип резонування звуку та вміти 

користуватись своїми артикуляційними органами як потужним резонатором 

лункого голосу з економією зусиль мовця, що є важливим для кожного виконавця 

[57-59, 119, 121].  

Лункість – здатність співочого голосу поширюватись залою або іншим 

середовищем, де відбувається процес співання. Лункість мало залежить від 

інтенсивності голосу, натомість вона залежить від тембру й уміння співака 

концентрувати основну частину енергії в зоні ВСФ (високої співочої форманти), 

тобто в межах високих частот [57-59, 119, 121]. Зв'язок цієї зони частот з лункістю 

голосу зумовлений особливостями перцепції звуків вухом людини. Людське вухо, 

як було доведено, має неоднакову сприйнятливість до різних частот. На різних 

частотних зонах воно сприймає звуки як гучніші, ніж на інших. Зона найкращої 

чутливості людського вуха перебуває в тих частотних межах, де розташовуються 

всі форманти співочого та неспівочого мовлення (рис 1.2) [57-59, 119, 121, 183]. 

Особливо чутливе вухо, як зазначав Л. Дмитрієв, у межах 2500-3000 Гц, тобто в зоні 

ВСФ [58].  
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Рис. 1.2. Крива чутливості вуха (за. Л. Дмитрієвим). 

Спектральні характеристики звуків визначаються різними резонансними 

зонами, ділянками, що передають концентрацію підсилених тонів.  Спектри 

голосних звуків мають резонансні зони з чітко вираженими вершинами, які 

називають формантами. У приголосних звуків форманти значно ширші і не мають 

окреслених піків. Форманти є релевантною характеристикою звуків, оскільки 

визначають диференційні риси фонем. У спектрах голосних звуків виокремлюють 

здебільшого 4-5 формант, у приголосних – 5 чи 6. Перші дві форманти визначають 

тип звука, передають інформацію, з допомогою якої відрізняють один звук від 

іншого, тому ці формати вважають основними [28, с. 78–79]. Як зазначав О. Іщенко, 

перші дві форманти утворюються внаслідок резонансу надгортанних порожнин – 

ротової та глоткової. Частота першої форманти залежить від резонаторної ділянки 

задньої порожнини надгортанної частини артикуляційного апарату, а частота другої 

– від резонаторної ділянки передньої порожнини. Саме з цими резонаторними 

ділянками співвідносяться найважливіші артикуляційні ознаки всіх звуків – місце і 

спосіб творення [80]. Однак на значення певної форманти з різним ступенем 

інтенсивності також впливають й інші зони артикуляційного апарату. Це пояснює 

той факт, що спектри і формантні показники того самого звука ніколи не збігаються, 

навіть тоді, коли вони вимовлені однією людиною [80, 159, 166]. Як показали 

попередні дослідження [80, 159, 166], значення першої форманти прямо 

пропорційне розмірам ротового отвору, а також змінюється внаслідок рухів язика 

по вертикалі: чим вище підняття, то меншим є значення форманти, і навпаки. За 

О. Іщенком, це пояснюється тим, що під час підняття язика вгору зменшується 
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простір передньої частини ротової порожнини, і відповідно збільшується простір 

задньої частини, що є місцем резонансу. Значення другої форманти залежить від 

руху язика по горизонталі, тобто від довжини ротового резонатора: чим ближче 

спинка язика розташована до зубів, тим більшим є і значення форманти. Наприклад, 

якщо язик розташовується переважно в задній частині ротової порожнини, то 

передня частина стає кращим резонатором і навпаки [80]. На значення третьої й 

четвертої форманти впливає резонанс гортанної порожнини [80]. Високі додаткові 

форманти менш помітні в спектрах звуків, оскільки мають низьку інтенсивність. 

Експериментальні дослідження О. Іщенка засвідчують важливу роль цих формант 

у формуванні голосних високого підняття [і] та [и] [80]. Попри свою низьку 

інтенсивність і незначне вираження у спектрі звуків, високі форманти мають 

особливе значення для дослідження та діагностики емоцій та почуттів мовця [4, 5, 

80]. 

Як було встановлено багатьма дослідниками [80, 119, 120, 123], кожному 

звуку мовлення властиве певне розташування формант, оскільки модель 

артикуляційних рухів під час вимови певного звука є однаковою для різних носіїв 

тієї самої мови. Кожна форманта голосного звука характеризується своєю 

центральною частотою, шириною (частотним діапазоном), висотою (рівнем 

енергії), а також діапазоном підсилених тонів, на яких форманта виражається [80, 

123].  

Професійне виховання співака в оперному чи естрадному стилі виконання 

передбачає використання вокальних прийомів, найбільш сприятливих для 

породження лункого потужного голосу. А будь-які зміни в роботі мовного апарату 

позначаються на акустичному враженні від певного звука та його фізичних 

параметрах, зокрема форматній структурі. Завдяки специфічним змінам у спектрі 

співочих голосних виникає особлива форманта, яку називають високою співочою 

формантою (ВСФ). 
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Ще в 1934 році Бартолом’ю, під час роботи на найдосконалішій для того часу 

апаратурі встановив, що в професійно поставлених голосах завжди є групи 

посилених високочастотних обертонів, які назвали високою співочою 

формантою [58, с. 178]. Він зазначав, що висока співоча форманта найяскравіше 

представлена в голосах оперних співаків, менше – в естрадних чи народних. За 

своєю природою висока співоча форманта (ВСФ) – це група підсилених обертонів 

в зоні 2000-3500 Гц (залежить від типу голосу), що забезпечують лункість та 

естетичні якості співацького голосу [4, 19, 57-59, 118, 121, 178, 180, 182, 183]. 

Значення ВСФ для співу детально досліджене в працях С. Ржевкіна, В. Казанського, 

Є. Рудакова, В. Батолом’ю, Р. Юссона. Було встановлено, що у звуці співочого 

голосу міститься значно більша кількість високих обертонів, порівняно зі звуком 

неспівочого мовлення. Особливо помітними є обертони з частотою 2000-3000 Гц. 

Як виявилось, вони й надають звуку дзвінкості та лункості [57-59, 119, 121, 178, 

180, 182, 183]. 

Залежно від тембру голосу висока співоча форманта може займати різне 

положення у спектрах звуків. В. Морозов зазначає, що в басів та баритонів ВСФ має 

частоту 2100-2500 Гц, у тенорів – 2500-2800 Гц, у сопрано – 3000-3500 Гц, у дітей 

віком до 14 років – до 4000 Гц [119]. Е. Бредлі стверджує, що висока співоча 

форманта найбільш властива чоловічим голосам, і чим вищим є тембр голосу, тим 

важче виявити та дослідити в ньому ВСФ [194]. ВСФ у співака не змінює свого 

частотного розташування і є сталою, як і інші форманти, незалежно від голосного 

звука та висоти ноти, що співаються [19, 57, 58, 61, 62, 119, 121, 178, 180, 182, 183].  

Велике значення ВСФ для голосу співака було експериментально доведене 

В. Морозовим, який за допомогою спеціальних електроакустичних фільтрів 

«вирізав» ВСФ з голосу співака та перезаписав її окремо на іншу плівку. У такий 

спосіб він отримав змогу прослухати голос без співочої форманти та саму ВСФ. 

Зроблені висновки, що ВСФ в ізольованому стані схожа на спів солов’я, а співочий 

голос без ВСФ звучить тьмяно, нерозбірливо та не має лункості [119, 121, 178, 180, 
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182, 183]. Отже, висока співоча форманта – це один з найважливіших об’єктивних 

показників якості співочого голосу. Саме ступінь її інтенсивності в спектрі визначає 

важливі естетичні та вокально-технічні властивості співацького голосу [19, 58, 119, 

121, 178, 180, 182, 183].  

 Зміни в налаштуванні артикуляційних органів зумовлюють і особливу вимову 

певних голосних та приголосних звуків у співочому мовленні, що може 

відрізнятися від загальноприйнятих орфоепічних норм. 

 

1.4. Методика експериментального дослідження 

Для з’ясування основних артикуляційно-акустичних характеристик СМ, які 

відрізняють його від НСМ, було проведено три експерименти, в яких 

досліджувались зміни інтенсивності СМ, формантної структури звуків, а також 

виявлялись і аналізувались особливі випадки артикуляції співочих голосних і 

приголосних звуків. 

У першому експериментів для простеження тенденції зміни сили голосу у 

співі відібрано студійні записи СМ українських виконавців, а також записи їхнього 

НСМ, переважно спонтанного, яке реалізовувалось під час інтерв’ю та спілкування 

з глядачами на концертах. Загальний обсяг матеріалу дослідження становив майже 

8 годин записів співу та 5 годин записів мовлення, з яких для експериментально-

фонетичної частини виокремлено по три випадки реалізації кожного голосного 

звука в ідентичних за будовою складах. Всього було отримано 720 фрагментів. 

Записи, які потребували спеціального оброблення через зашумленість, 

корегувалися спеціальною програмами Sound Forge та Adobe Audition. У програмі 

Praat вимірювалась середня інтенсивність співочого голосу отриманих фрагментів, 

а також фіксувались показники максимуму інтенсивності. Для отримання 

об’єктивних даних про механізм зміни інтенсивності вираховувались середні 

значення сили для кожного голосного у виконанні одного певного співака за 
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формулою 1.1, де n –кількість аналізованих реалізацій одного звука у виконанні 

того самого співака в мовленні чи співі, що в більшості випадків становила від 3 до 

5; xi – значення сили звука в кожному окремому аналізованому відрізку, x̄ - 

отримане середнє значення інтенсивності для кожного голосного, виконаного 

одним співаком у певному різновиді мовлення (неспівочому чи співочому).  

(1.1) 

Також за формулою 1.1 з урахуванням значення інтенсивності голосу в СМ і 

НСМ для складів із різними голосними звуками обчислено середні значення 

інтенсивності для кожного диктора, де x̄ – отримане середнє значення сили голосу 

в СМ і НСМ певного співака, xi – середнє значення сили голосу для кожного 

голосного звука в СМ або НСМ, n – загальна кількість аналізованих значень, що 

використовується для обчислення середнього арифметичного значення, в нашому 

випадку становила 6. Після отримання результатів проведено їхній статистичний 

аналіз для з’ясування основних тенденцій зміни сили голосу у співочому мовленні. 

У другому експерименті для виявлення особливостей спектральних 

характеристик голосу в СМ порівняно з НСМ використано записи десяти оперних 

та одинадцяти естрадних співаків. За допомогою спеціальних програм із записів СМ 

українських артистів виокремлено по три склади з кожним голосним звуком. Як 

відомо, саме склад є найменшою одиницею, яку можливо вичленувати з мовного 

потоку. Таким чином, загальна кількість отриманих звукових сегментів становила 

приблизно 18 для кожного співака та 378 загалом. Отримані уривки мовлення було 

проаналізовано у програмі Praat для отримання відомостей про спектральні 

характеристики голосу та розташування формант у спектрах звуків. Для 

достовірності результатів обрано фрагменти з ізольованою вимовою голосного або 

з твердим зімкненим консонантом у складі. Також перевага надавалась 

наголошеним складам, де голосний звук перебував у сильній позиції. Оскільки саме 

такі умови дають змогу отримати голосні для аналізу з найменшим асимілятивним 
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впливом сусідніх звуків, а також полегшують виокремлення потрібних сегментів 

мовлення для опрацювання за допомогою комп’ютерних програм. За допомогою 

формули 1.1 було обчислено середні значення формант голосних звуків у мовленні 

кожного вокаліста (x̄ – середнє значення формантних показників для певного 

голосного; xi – формантний показник, n – загальна кількість реалізацій голосного 

звука, що аналізуються) 

Для з’ясування механізмів зміни розташування формант у спектрах звуків 

СМ, отримані результати порівнювались зі зразками спектрів голосних звуків 

українського НСМ. Як еталон було взято фрагменти мовлення  диктора 

М. Погрібного (Аудіокнига «Українська літературна вимова»). Після оброблення та 

інтерпретації отриманих відомостей робились висновки про загальні тенденції 

зміни спектральних характеристик звуків СМ.  

Для простеження та виявлення особливостей вимови голосних та 

приголосних звуків в українському СМ академічного та естрадного стилів 

виконання проведено експеримент, що полягав в аудитивному аналізі СМ для 

з’ясування найчастотніших випадків відхилень від орфоепічних норм в СМ та 

подальшій лінгвістичній інтерпретації отриманих результатів. Проведений 

експеримент складався з таких етапів: 

  формування експериментального корпусу з матеріалів записів НСМ та 

СМ українських співаків (7 представників академічного вокалу та 12 – естрадного). 

Було відібрано студійні записи СМ українських виконавців, а також записи їхнього 

НСМ, переважно спонтанного, яке реалізовувалось в інтерв’ю та фрагментах 

спілкування з глядачами на концертах; 

 безпосередній слуховий аналіз матеріалу, що відбувався із залученням 

викладачів курсів фонетики сучасної української мови та групи студентів-

філологів, транскрибування прослуханих текстів та виявлення найчастотніших 

випадків вимови голосних та приголосних звуків, відмінної від кодифікованих 

правил; 
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 статистична і лінгвістична інтерпретація результатів експерименту 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. Співоче мовлення – особливий мовний феномен, одна із форм реалізації 

мови, що за своєю суттю є поєднанням двох рівноправних компонентів – мовного 

й музичного, вирізняється своєрідною організацією, функціональним потенціалом 

і фонетичними особливостями. Усвідомлення нерозривної цілісності цих 

складників у співочому мовленні є винятково важливим фактором для подальшого 

успішного дослідження та різнобічного вивчення цього явища. 

2. Співоче мовлення як об’єкт мовознавчого вивчення, зокрема з погляду 

експериментальної фонетики, постало порівняно недавно. Це зумовлено 

теперішнім активним розвитком технічних засобів та комп’ютерних програм для 

експериментально-фонетичних досліджень живого мовлення, усвідомленням 

співочого мовлення як особливої форми мовленнєвої діяльності, особливого 

феномену, що поєднує вербальний та музичний компоненти. Попри те, що спроби 

певним чином описати й пояснити історію розвитку, закономірності породження та 

функціонування співочого мовлення робилися в різні епохи в працях представників 

різних галузей науки, власне лінгвістичне його вивчення було започатковане лише 

у ХІХ столітті, чому посприяла низка відкриттів у фонетиці та застосування нових 

методів вивчення звукового складу мовлення з експериментально-фонетичного та 

орфоепічного поглядів. У ХХ столітті поява нових технічних можливостей 

вивчення звуків, а згодом і спеціальних комп’ютерних програм посприяли 

започаткуванню експериментально-фонетичного методу вивчення співочого 

мовлення. У зв’язку з постійним вдосконаленням новітніх технологій вчені-

лінгвісти отримують все нові й нові можливості для роботи над дослідженням СМ 

та відповідно збільшується й кількість відомостей про СМ як особливий різновид 

мовлення, його фонетичні, зокрема артикуляційно-акустичні характеристики. 



59 

 

3. Попри тривалий період вивчення співочого мовлення у різних 

контекстах, досі нез’ясованим залишається питання про лінгвістичний статус цього 

явища. В україністиці не існує єдиного загальновживаного терміна на його 

позначення. Проаналізувавши наявні в українському та зарубіжному мовознавстві 

праці, присвячені статусу та визначенню співочого мовлення. Автором зроблено 

висновок про доцільність вживання терміна «співоче мовленння» як такого, що 

найточніше розкриває сутність позначуваного явища й не викликатиме 

різнотлумачень. 

4. Для подальшого лінгвістичного дослідження важливо констатувати, що 

співоче і неспівоче мовлення функціонують за тими самими мовними законами та 

мають однакові мовні функції. Водночас співоче мовлення, що базується на певних 

вокальних техніках та прийомах, має низку диференційних акустичних та 

артикуляційних ознак, з-поміж яких: 

 домінування з-поміж функцій співочого мовлення емотивної та 

естетичної; 

 обмеження у використанні певних лексичних, фонетичних, 

граматичних засобів, спричинене неможливістю функціонування співочого 

мовлення в усіх мовних стилях; 

 особливості ритміко-інтонаційного оформлення співочого мовлення; 

 специфічні артикуляційно-акустичні риси, спричинені особливостями 

роботи мовного апарату в співі; 

 особливості функціонування орфоепічних норм у співочому мовленні 

порівняно з неспівочим.  
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РОЗДІЛ 2 

 АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТВОРЕННЯ СПІВОЧОГО 

МОВЛЕННЯ 

 

2.1. Робота артикуляційного апарату в співочому мовленні 

2.1.1. Гортань 

Мовний апарат людини складається з гортані, в якій розташовані голосові 

зв’язки, та трьох надгортанних порожнин: глоткової, ротової та носової, що 

зображено на рисунку 2.1 [159].  

 

 

Рис. 2.1. Будова мовного апарату людини (Джерело: 159; А – глоткова порожнина,  

Б – ротова порожнина, В – носова порожнина, Г – гортань; 1 – тверде піднебіння, 

2 – альвеоли (ясна), 3 – м’яке піднебіння, 4 – губи, 5 – зуби, 6 – спинка язика, 7 – 

кінчик язика, 8 – увула (язичок), 9 – язикове тіло, 10 – корінь язика, 11 – стінка 

глотки, 12 – надгортанник, 13 – нижня щелепа, 14 – голосові зв'язки,  

15 – щитоподібний хрящ, 16 – трахея) 
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Гортань є голосотвірним органом, оскільки саме в ній розташовані голосові 

зв’язки – еластичні м’язові складки, які за допомогою зімкнення, вібрування, 

напруження породжують звуки мовлення. У надгортанних порожнинах вимовлені 

звуки отримують своє остаточне акустичне оформлення, тобто набувають 

специфічних акустичних рис, що необхідно для їхнього розрізнення у мовному 

потоці. З погляду акустики звукової хвилі в гортані виникає основний тон голосу, а 

в надгортанних порожнинах породжуються додаткові обертони для надання 

специфічних акустичних ознак кожному звуку мовлення. Це відбувається завдяки 

злагодженій роботі надгортанних порожнин, які разом становлять єдиний головний 

резонатор [159].  

Робота гортані в співочому мовленні, скоординована з диханням та 

артикуляцією, має виняткове значення для співу. За найменших відхилень у роботі 

гортані, спричинених, наприклад, певними захворюваннями, акустичні властивості 

голосу неодмінно погіршуються, відповідно породження якісного співочого голосу 

стає неможливим [58, 101, 189].  

Як зазначає Л. Дмитрієв, аналізуючи функціонування гортані під час співу, 

необхідно окремо аналізувати два механізми її роботи: зміна положення гортані 

загалом під впливом м’язів, прикріплених до неї, і робота внутрішніх м’язів гортані, 

що беруть участь у роботі голосових зв'язок. Ці два механізми не мають 

безпосередньої залежності між собою, високе або низьке положення гортані під час 

співочого мовлення можливе за будь-якої специфіки роботи голосової щілини. 

Розгляньмо спочатку питання про положення гортані під час співу [58].  

Загальновідомим є факт, що зміна положення гортані зумовлює зміну 

тембрових ознак голосу, тому питання робочого положення гортані в співі є 

ключовим для постановки та вдосконалення співочих голосів [19, 58, 75]. Рухи 

мовного апарату в чоловіків з огляду на особливості анатомічної будови чоловічої 

шиї помітні краще, ніж у жінок. Тому рухи жіночої гортані вивчати можливо із 

застосуванням спеціальних приладів або хоча б способом пальпації. Саме тому, що 
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чоловічі співочі голоси через наведені вище причини досліджувались частіше, ніж 

жіночі, іноді дослідники робили помилкові висновки про роботу гортані і вважали, 

що її положення під час співу повсякчас має бути обов’язково нижчим, ніж у 

неспівочому мовленні. Така думка про стан гортані в співі трапляється в багатьох 

вокально-методичних роботах минулих років. Та з появою прийому 

рентгенографування з’явились нові можливості аналізу як чоловічих, так і жіночих 

голосів [58]. 

За свідченнями професійних співаків з великим досвідом та викладачів 

вокалу, гортань у співочому мовленні зазвичай займає одне спеціально віднайдене 

співоче положення і залишається в ньому впродовж усього періоду співання. Багато 

співаків і педагогів вокалу вважають за потрібне активно утримувати гортань в 

заниженому або такому, як у неспівочому мовленні, положенні. Інші натомість 

зазначають, що ніколи не задумуються про потребу навмисно утримувати мовні 

органи, зокрема гортань, у стабільному неприродному положенні, оскільки це 

створює незручні «стресові» умови для співаків і не виправдовує сподівання 

отримати в такий спосіб лункий потужний голос [57, 58].  

Так, Л. Дмитрієв після проведення низки експериментів та узагальнення їхніх 

результатів підсумував, що: 

1. Гортань у співі, безумовно, займає особливе положення, відмінне від 

мовленнєвого (рис. 2.2) [58, с. 389]; 

2.  Це положення є абсолютно індивідуальним для кожного співака та не 

збігається з положенням гортані в стані спокою та під час неспівочого мовлення 

(рис. 2.3) [58, с. 389]; 
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Рис. 2.2. Схема контурів гортані та органів надгортанних порожнин під час 

співу (За Л. Дмитрієвим; 1 – губи, 2 – зуби, 3 – тверде піднебіння, 4 – м’яке 

піднебіння, 5 – носоглотка, 6 – ротова порожнина, 7 – глотка, 8 – язик, 9 – задня 

стінка глотки, 10 – шийні хребці, 11 – черпакуваті хрящі, 12 – вхід у гортань,  

13 – надгортанник, 14 – надзв’язкова порожнина гортані, 15 – під’язикова кістка, 

16 –голосові зв’язки, 17 – трахея). 
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Рис. 2.3. Положення гортані під час співочого та неспівочого мовлення та в стані 

спокою (За Л. Дмитрієвим, НСМ – неспівоче мовлення, СМ – співоче мовлення) 

Оскільки дослідження проводились на матеріалі співу одного виконавця, то 

серед наведених прикладів немає зразків підвищення гортані в співочому мовленні 

порівняно з неспівочим. Натомість спостерігається тенденція до опускання гортані 

під час співання. 

3. На положення гортані в співі впливає тембр голосу, для більшості низьких 

та середніх чоловічих голосів (басів, баритонів) гортань у співочому мовленні 

опускалась порівняно зі звичайним, а для жіночих голосів, особливо драматичного 

та колоратурного сопрано, спостерігалось, навпаки, підвищення рівня положення 

гортані або незмінний її стан [58, с. 394]. 
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Ці висновки підтверджують і результати опитування самих співаків. Так, 

наприклад, баси та баритони театру Ла Скала одноголосно наголошували на 

необхідності опускати гортань під час співання. Між тим, артистка з голосом типу 

сопрано М. Френі на питання, опускає вона гортань чи ні, чітко відповіла: «…я 

ніколи не опускаю гортань і ніколи про це не думаю» [58, с. 385].  

І. Левідов також зазначав, що визначеного для всіх співаків ординара 

(положення) для гортані встановити неможливо. Більше того, можна вважати 

доведеним, що точне визначення «робочого положення» гортані для всіх співаків 

шкідливе і часто є причиною псування голосів, оскільки в установці робочого 

положення гортані бере участь досить складна низка факторів, наприклад: характер 

голосних, емоційний тонус, що теж опосередковано впливає на положення гортані, 

і, нарешті, індивідуальні особливості будови мовного апарату [101]. 

 

2.1.2. Глоткова порожнина  

На думку абсолютної більшості дослідників співочого мовлення 

(Л. Дмитрієв, В. Морозов, П. Сікур, В. Юшманов), глотка в співі має зберігати стан 

широкої та вільної. Навпаки, у разі напруження глотки звук набуває затиснутого 

горлового відтінку. Глотка сама по собі не має м’язів, що можуть розширювати її 

або, навпаки, звужувати. Ширина глотки спричинена положенням язика та станом 

її стінок, що складаються з поперечних та косих м’язів [58, 123].  

Фонаційна функція глотки – формування однієї з формант голосних шляхом 

зміни розмірів глоткової порожнини, що керується рухами та положенням язика, а 

не рухами стінок глотки. Стінки натомість, як показали рентгенівські знімки, 

зроблені Л. Дмитрієвим, зберігають спокійний стан під час артикуляції голосних. 

Під час вимови різних голосних звуків просвіт глотки дуже помітно змінюється від 

максимально вузького під час артикуляції звука [а] до максимально широкого на 

голосному [і]. Водночас, як показали рентгенограми Л. Дмитрієва, задня стінка 

глотки залишається в одному й тому самому стані [58].  
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У співочому мовленні ширина глотки змінюється залежно від артикуляційних 

рухів язика, хоча під час вимови голосних звуків у співочому мовленні її просвіт 

дещо більший, ніж під час артикуляції у неспівочому. Основні зміни в положенні 

глотки під час співочого мовлення вносить робота гортані [58, 119, 121, 123]. Проте, 

Л. Дмитрієв зазначає, що були помічені випадки, де стінки глотки брали 

безпосередню участь у формуванні співочого голосу. Власниками таких глоток 

виявились співаки з чудовими голосами, які не мають затисненого горлового 

звучання. Можна вважати, що внаслідок таких пристосувань глотки «рупор», 

утворений надгортанними порожнинами, отримує чіткіші форми, більш правильну 

форму. Найпомітніші зміни, що відбуваються під час переходу від неспівочого до 

співочого мовлення, відбуваються з довжиною глотки у зв’язку зі співочим 

зміщенням гортані. Ці зміни довжини глоткової порожнини залишаються 

незмінними для всіх голосних і всього нотного діапазону в кожного окремого 

співака. Розміри глоткової порожнини впливають на висоту формант голосних, у 

такий спосіб створюється потрібний тембральний відтінок звучання [58].  

Важливо зазначити, що всі співаки відчувають глотку вільною та 

розслабленою у співочому мовленні незалежно від того, вкорочена вона піднятою 

гортанню чи подовжена внаслідок її опускання. Стосовно суб’єктивних відчуттів 

при правильному співанні переважно всі думки є одностайними. Практикою 

встановлено, що відчуття вільної, широкої глотки незмінно супроводжує гарний 

спів.  

 

2.1.3. Ротова порожнина 

Ротова резонаторна порожнина містить у собі найактивніші органи 

голосоутворення, які безпосередньо беруть участь у формуванні певних голосних 

та приголосних звуків, впливають на розбірливість і чіткість мовлення – язик, губи, 

піднебіння. Під час переходу від неспівочого до співочого мовлення у роботі цих 

органів виникають певні особливості, спричинені як вокальними техніками, так і 
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власними співацькими методиками кожного окремого виконавця. Так, наприклад, 

зміна положення гортані під час співу, а саме її пониження чи підвищення, як 

зазначалось вище, спричиняє особливі положення органів надгортанних порожнин, 

зокрема язика, увули тощо [58].  

Язик 

Язик – найрухливіший орган мовного апарату, який безпосередньо впливає 

на акустичне оформлення певного звука. Як показали рентгенограми, зроблені 

дослідниками співочого мовлення, зокрема Р. Юссоном, В. Морозовим, 

Л. Дмитрієвим, співочі налаштування язика не збігаються з конфігураціями в 

неспівочому мовленні. Проте загалом стан язика, властивий певним голосним чи 

приголосним звукам, залишається майже таким самим [58, 59, 119, 121, 123].  

Існують різні вокальні школи, що вважають для співу найкращим так зване 

класичне положення язика у формі ложечки з апексом, що лежить біля нижніх зубів. 

Будь-який ступінь піднімання язика та зміна його форми, зокрема набуття форми 

горба або зміна положення кінчика язика, вважаються представниками цих шкіл 

помилковими і підлягають коригуванню. Свою думку вони обґрунтовують тим, що 

саме така «класична» позиція язика якнайкраще сприяє вільному виходу струменя 

повітря, оскільки зберігає якнайбільше вільного простору в ротовій порожнині та 

не створює перешкод на шляху повітряного потоку. Для досягнення такого 

неприродного положення язика використовуються різні методи, зокрема контроль 

положення язика за допомогою спеціального дзеркала, укладання язика ложкою 

тощо [58].  

Проте нині вже багато дослідників, провівши рентгенологічні дослідження 

артикуляційного апарату людини під час співу, зробили висновок про те, що таке 

штучно укладене положення язика жодним чином не позначається на якості 

звучання голосу. Різноманітні способи укладати язик, проаналізовані 

Л. Дмитрієвим, зображені на рисунку 2.4 [58]. 
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Рис. 2.4. Формування голосного [а] (За даними Л. Дмитрієва в різних типів 

голосів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 – сопрано, 7, 10 ,11 – тенор, 12, 13 – баритон, 14, 15, 16 – 

бас) 
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Як зазначає Л. Дмитрієв, у відомих співаків світового класу язик не завжди 

лежить у класичній позиції. Як видно з рентгенівських знімків, язик з піднятим 

кінчиком або в позиції «горба» на голосному [а] не є помилковим положенням і не 

заважає утворенню якісного звука. До того ж, навіть якщо за допомогою 

спеціальних методик і вдасться домогтись класичного положення язика, то таку 

конфігурацію найімовірніше не вдасться зберегти при переході до артикуляції 

інших голосних та приголосних звуків, наприклад [у] [58]. 

Отже, під час артикуляції голосних звуків мовний апарат співаків-

професіоналів вирізняється легкістю переходу від однієї конфігурації до іншої без 

жодних напружень. У такому разі язик займає різноманітні положення, необхідні 

для формування певних голосних. І такі положення не чинять особливої перепони 

на шляху струменя повітря [58, 119]. Викладачі вокальної майстерності радять під 

час занять зі співаком поекспериментувати над конфігураціями язика для того, щоб 

обрати таку конфігурацію, що буде зручною під час артикуляції того чи того звука. 

За Л. Дмитрієвим, загальна тенденція полягає в тому, що класичне положення язика 

під час співочого мовлення спостерігається у високих жіночих голосах, а язик з 

піднятим кінчиком є прерогативою низьких голосів. Так, наприклад, високі голоси 

використовують вище положення гортані в співочому мовленні, ніж у неспівочому. 

В такому разі язик часто лежить у класичному положенні, у формі ложечки [58].  

Навмисне укладання язика під час співання у чітку позицію нерідко викликає 

неприродне розширення ротової порожнини, а в зв’язку з цим – втрату звичного 

функціонального автоматизму в різних м’язових системах глотки. Унаслідок цього 

виникає надмірне розрідження звука, погіршення тембру, дикції тощо [58, 199, 206]. 

Тому, під час співу виконавцеві важливо не лише суворо дотримуватись вокальної 

техніки, а й враховувати природне положення язика під час артикуляції певного 

звука для збереження високого рівня дикції у співі. 
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М’яке піднебіння 

М’яке піднебіння, що, на перший погляд, не відіграє особливої ролі в 

голосоутворенні, насправді має помітний вплив на характер породжуваного звука, 

особливо в співі. Це пов’язано насамперед з основною функцією м’якого піднебіння 

у мовленні – перекривати вхід у носоглотку. Якщо прохід до носоглотки 

залишається неприкритим, то звук набуває назалізованого відтінку [58].  

У вокальній практиці існують різні погляди на конфігурацію м’якого 

піднебіння у співочому мовленні. Одні вимагають від співака повного 

перекривання проходу в носоглотку, інші віддають перевагу розслабленому 

природному налаштуванню м’якого піднебіння у співочому мовленні. Щоб зробити 

правильні висновки про вдале положення піднебіння для співочого мовлення, 

потрібно розглядати його в зв’язку з іншими органами артикуляційного апарату, 

разом з якими м’яке піднебіння утворює резонаторну порожнину, своєрідний 

«рупор». Форма цього «рупора» відіграє важливу роль у процесі виведення звукової 

енергії назовні. Як показали рентгенівські дослідження, проведені дослідниками 

співочого мовлення, перевагу в співочому мовленні мають невеликі розміри 

носоглотки і коротке м’яке піднебіння [59, 189]. За такої конфігурації мовних 

органів забезпечується найкраще співвідношення для формування рупороподібної 

форми ротоглоткового каналу. У разі довгого м’якого піднебіння виникає 

піднебінне склепіння, що складається з двох куполів. Така форма не сприяє вдалому 

виведенню звукової енергій, тому співаки використовують техніку «позіхання» для 

штучного підняття м’якого піднебіння (рис. 2.5) [58]. 
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Рис. 2.5. Вплив індивідуальних варіантів будови піднебіння на форму ротової 

резонаторної порожнини. (За Л. Дмитрієвим; а – коротке м’яке піднебіння, вдала 

форма ротової резонаторної порожнини в разі позіхання, б – довше м’яке 

піднебіння, високе тверде піднебіння, що разом з використанням техніки позіхання 

у співочому мовленні дає вдалу форму ротоглоткової частини артикуляційного 

апарату для утворення потужного лункого голосу, в – довге м’яке піднебіння, 

низьке тверде піднебіння, використовувати прийом позіхання небажано, оскільки 

це призведе до утворення додаткового купола в ротоглотковому каналі, г – низьке 

тверде піднебіння, коротке м’яке піднебіння, без використання техніки позіхання 

утворюється сприятливіші умови для виходу повітряного потоку).  

Отже, всі розглянуті варіанти використання певних способів конфігурації 

м’якого піднебіння у співочому мовленні свідчать про те, що вибір певного способу 

налаштування м’якого піднебіння має відбуватись лише після вивчення і 
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врахування індивідуальних фізіологічних особливостей артикуляційного апарату 

певного співака.  

Губи та ступінь розкривання ротової порожнини  

Ступінь розкривання ротової порожнини мовця безпосередньо впливає на 

спосіб виходу повітряного потоку. Тому цей пункт є важливим етапом на шляху 

постановки професійного голосу та опанування вокальної техніки.  

Існують різні думки про доцільність широкого розкривання рота під час 

співання. Одні викладачі вокалу наполягають на якомога ширшому розкриванні 

рота з метою збільшення потужності голосу. Натомість інші взагалі не вбачають 

потреби в застосуванні спеціального способу налаштування ротової порожнини. 

Так, у роботі О. Вербова знаходимо пораду: «Відкривання рота для співу нічим не 

повинне відрізнятися від відкривання його для мовлення» [35, с. 21].  

 Л. Дмитрієв зауважує: «Хоча більше розкриття рота сприяє кращому 

виведенню звукової енергії, все ж найсуттєвішим моментом є вплив ступеня 

розкриття рота на якість співочого звука, на його тембр» [58, с. 497]. Відповідно 

Л. Дмитрієв обґрунтовує той чи той ступінь відкривання ротової порожнини 

тембровим забарвленням голосу співака. Так, високі голоси, наприклад, сопрано, 

зазвичай відкривають рот широко. А баси та баритони частіше в співі користуються 

помірним чи незначним розкриванням рота [58, с. 498]. 

Рисунки 2.6-2.12 демонструють можливі варіанти конфігурації губ під час 

співочого мовлення у співаків з різними тембрами голосу 
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.  

Рис. 2.6. Спів Бориса Гмирі;  Рис. 2.7. Спів Дмитра Гнатюка 

 

Рис. 2.8. Спів Анатолія Солов’яненка; Рис.2.9. Спів Романа Майбороди 

 

Рис. 2.10. Спів Євгенії Мірошниченко; Рис. 2.11. Спів Марії Стеф’юк 

Рис. 2.12. Спів Вікторії Лук’янець 
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Як видно зі світлин, найвищий ступінь розкривання рота під час співочого 

мовлення спостерігається у В. Лук’янець. Тип її голосу – сопрано. Натомість, 

найбільш прикриту ротову порожнину в співочому мовленні використовував 

Б. Гмиря, тембр голосу – бас. Також помітним є використання техніки «усмішки» 

М. Стеф’юк та Є. Мірошниченко. Загалом помітна тенденція до якомога ширшого 

розкривання рота у співаків з високими тембрами голосів і більш прикрита 

артикуляція у нижчих голосів. 

Загалом питання ступеня відкривання рота має вирішуватися відповідно до 

індивідуальних особливостей кожного окремого виконавського голосу. Недоречне 

навмисне опускання нижньої щелепи, розкривання рота викривляє обличчя співака, 

робить його неприродним і провокує утворення звука, позбавленого виразності і 

гарного привабливого тембру [35, с. 21]. 

Робота губ у співочому мовленні суттєво відрізняється від повсякденного 

функціонування під час вимови голосних та приголосних звуків. Насамперед ці 

відмінності стосуються саме вимови голосних, оскільки більшість вокальних шкіл, 

вчителів та співаків-практиків приголосні звуки в співі радять вимовляти звичайно, 

без змін та якомога швидше, аби вибудувати співання саме на голосних звуках, на 

зміні їхньої тривалості, інтенсивності тощо задля мелодійності та лункості 

співочого звука. Якщо під час артикуляції звичайних голосних неспівочого 

мовлення губи набувають різного положення для кожного звука, то під час 

співочого мовлення найчастіше спостерігається стандартизація одного певного 

налаштування губ, незалежно від того, який голосний співається. Л. Дмитрієв 

зазначив, що «губи в співі лише в момент зародження голосного можуть на певний 

момент набрати характерного положення, а потім переходять у стандартну для всіх 

співочих голосних позицію» [58, с. 483]. 

Ця стандартна позиція пов’язана з тим, який тембр голосу має виконавець. 

Сопрано та тенор переважно користуються прийомом «посмішки», за якого губи 

налаштовуються у такий спосіб, щоб верхні зуби були відкритими, таке положення 
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залишається у них навіть при вимові звуків [у] та [о] (рис. 2.8, 2.10, 2.11). На 

противагу цьому, баси, баритони користуються положенням губ, злегка 

витягнутими вперед. За такого налаштування навіть голосні [і] та [е], коли верхні 

зуби зазвичай відкриті і губи притиснуті до ясен, формуються на витягнутих вперед 

губах (рис. 2.6, 2.7, 2.9). 

Отже, стосовно особливостей роботи губ у співочому мовленні можна 

зазначити, що вони відіграють активну звукотвірну роль лише на етапі екскурсії, а 

згодом можуть займати стандартну для певного типу голосу позицію, що спричиняє 

так зване взаємозближення звуків у співочому мовленні. 

 

2.2. Резонаторна функція артикуляційного апарату в співочому 

мовленні. Головний і грудний резонатори 

Співоче мовлення, так само, як і неспівоче, породжується органами 

артикуляційного апарату людини. Проте, як зазначають багато відомих співаків та 

дослідників процесу співу, в артикуляційно-акустичному аспекті для правильного 

визначення та аналізу передумов породження співочого голосу варто розуміти, що 

не лише артикуляційні органи беруть учать у цьому процесі [58, 75, 94, 123, 121]. 

Весь організм мовця становить єдиний інструмент, що під час співу працює 

злагоджено та взаєпов’язано задля спільної мети – породження лункого потужного 

голосу. Під час співу важливо все: і постава, і фізіологічні особливості співака, і 

правильно організований процес дихання. Голосовий апарат співака не може 

працювати ізольовано, його продуктивність, коефіцієнт корисної дії (ККД), а саме 

здатність створювати якомога потужніший звук, заощаджуючи водночас сили 

організму та енергетичний запас мовця, залежить від стану організму виконавця 

загалом та від стану різних систем його організму зокрема. Про те, що під час 

співочого мовлення має працювати все тіло, говорять багато відомих співаків. Так, 

про потребу співу «всім єством» говорив Е. Карузо. Як зазначав співак, «в іншому 

випадку не виникатиме почуття хвилювання та потужності», «тієї привабливості 
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звучання, що впливає на успіх співака [58, 121, 123, 126]. Єдина робота людського 

організму в процесі співу створює вдалі умови для явища резонування, і, як 

наслідок, поширення співацького голосу на велику відстань. Тому тут важливо все: 

і особливості статури, і вік, і фізичний стан співака. 

У контексті опису передумов утворення якісного співочого звуку 

розглядають артикуляційний апарат людини як складну систему, до складу якої 

входять головний та грудний резонатори (рис. 2.13) [19, 58, 118, 121, 123, 126, 189] 

 

Рис. 2.13. Нижній, грудний резонатор (за В. Морозовим). 

 До нижнього грудного резонатора належать трахея та бронхи. Грудне 

резонування відчувається співаком як вібрація в зоні грудної клітки. Грудні 

резонатори являють собою найбільшу коливальну систему під час співу. Вони 

посилюють нижні частоти, надають голосу об’єму та оксамитовості звучання. 

Правильне грудне резонування можливе лише за умови свободи та постійного 

об’єму грудної клітки, оскільки в разі надмірного напруження грудних та черевних 
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м’язів, а також різкого зменшення об’єму грудної клітини в процесі дихання 

створюються перешкоди для правильного розподілу повітря. 

Головний резонатор представлений трьома резонаторними порожнинами – 

глоткою, ротовою та носовою порожнинами (з придатковими пазухами носа: 

гайморовими й лобними). Глотка починається над гортанню, простягається вгору 

та має два виходи: у ротову (фаукс) та носову (носоглотка) порожнини. Носова 

порожнина бере участь у творенні звуків, які мають носове забарвлення. Ротова 

порожнина є найважливішою для творення звуків [58, 121, 123, 159]. У ній 

розташована найбільша кількість органів, необхідних для артикуляції  (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Головний резонатор. (Джерело: 159; А – глотка, Б – носова 

резонаторна порожнина, В – ротова резонаторна порожнина, Г – гортань, Д – 

грудний резонатор) 



78 

 

Як зазначає Л. Дмитрієв, унаслідок взаємопов’язаної роботи мовних органів 

в ротоглотковому каналі виникає резонувальний стовп повітря, що чинить вплив на 

фонаційний механізм гортані. Резонувальне коливання повітря в резонаторах не 

лише покращує виведення звукової енергії, але й потужно впливає на джерело 

коливань – голосову щілину. Унаслідок цього виходить взаємопов’язана система 

активних голосових зв'язок і резонаторів, що якнайкраще впливає на ККД мовних 

органів. Таким чином, злагоджена робота резонаторних органів дає змогу мовцю 

утворювати потужний лункий голос з мінімальними витратами енергії 

артикуляційних органів [57-59, 121, 123]. 

В. Морозов виокремлює сім функцій резонаторів у співочому мовленні: 

1. Енергетична функція полягає в здатності резонаторів підвищувати силу та 

лункість співочого голосу для того, щоб він міг побороти звукову завісу 

оркестрового чи фонограмного музичного  супроводу і поширитись залою, стати 

однаково гарно чутним для всіх присутніх слухачів. Ця енергія для підсилення 

потужності звука виникає завдяки тому, що резонатор як посередник між 

голосовими зв’язками (вібратором) і акустичним середовищем підвищує ККД 

вібратора, переводить більшу частку його енергії у звукову хвилю [121]. 

2. Генераторна функція. Генераторна функція резонаторів артикуляційного 

апарату тісно пов’язана з енергетичною функцією. Вона полягає в тому, що в 

системі голосового апарату як генератора звука (дихання – гортань – надгортанні 

резонаторні порожнини) резонатори мають провідну роль у формуванні й 

випроміненні в навколишнє середовище всіх головних характеристик співочого 

мовлення – сили, лункості, тембру, дикції. Адже самі по собі голосові зв’язки 

(вібратори) не спроможні забезпечити всі ці якості. Тому саме резонатору належить 

головна функція в утворенні (генеруванні) співочого звуку [121]. 

3. Фонетична функція. Відповідно до цієї функції резонаторам належить 

важлива роль у формуванні звуків мовлення, оскільки саме в резонаторних 

порожнинах звук основного тону, породжений голосовими зв’язками у гортані, 
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отримує додаткові обертони, формуються акустичні ознаки кожного звука. 

Провідну роль у цьому процесі відіграє ротова резонаторна порожнина, саме в ній 

містяться рухливі артикуляційні органи, що формують звуки мовлення [121]. 

4. Естетична функція. Як зазначали багато дослідників (Р. Юссон, І. Левідов, 

В. Морозов), звук, породжений гортанню, є доволі неприємним за акустичним 

враженням. Резонатори ж надають звукам приємного тембрового забарвлення, 

роблять його привабливим для слухача. Цей процес важливий у співочому мовленні 

з огляду на основну мету співочого жанру – справити естетичне враження на 

слухачів. Особливу роль у наданні привабливості співочому звуку відіграє 

резонаторна порожнина, яка утворюється під час співу між голосовими зв’язками 

та входом у гортань за допомогою опускання надгортанника. Саме в цій порожнині 

формується ВСФ, група обертонів, які надають співочому мовленню лункості й 

краси [121]. 

5. Захисна функція. Ця функцій резонаторів мовного апарату проявляється в 

захисті голосових зв’язок і гортані від надмірного навантаження та, як наслідок, 

виникнення різних захворювань. В. Морозов виділяє два різновиди захисних 

механізмів – прямі й опосередковані. Опосередковані механізми захисту – це 

особлива здатність резонаторів розподіляти частоти звука так, щоб максимальна 

кількість енергії перебувала у зоні максимальної чутливості вуха 2000-2200 Гц. 

Саме на такій частоті найчастіше формується висока співоча форманта. Два звуки 

однакової сили але різної частоти сприймаються слухачем як звуки різної гучності. 

На частоті 2000-2200 Гц гучність звука оцінюватиметься реципієнтом як вища. 

Тому вміння співака керувати своїм артикуляційним апаратом і зосереджувати 

енергію співочого звука в зоні максимальної чутливості вуха може підвищити ККД 

його мовлених органів та заощадити його сили [121].  

Прямий механізм захисту резонатори реалізують внаслідок зворотного 

впливу на голосові зв’язки під час мовлення, що полегшує їхній коливальний 

процес [121].  
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6. Індикаторна функція. Резонатори мовного апарату є індикаторами 

власної активності. Такими резонаторами-індикаторами, за В. Морозовим, є 

особливі порожнини в лицьових кістках черепа – гайморові пазухи, лобні пазухи, 

ґратчасті пазухи. Ці порожнини інформують свідомість співака про резонаторні 

якості та процеси в голосовому тракті й носовій порожнині [121].  

7. Активізувальна функція резонаторів полягає в активізації самих 

резонаторів, роботи гортані та голосових зв’язок завдяки вібрації їхніх стінок. Це 

явище має рефлекторний фізіологічний ,характер. Подразнення віброрецепторів 

через центральну нервову систему  призводить до підвищення тонусу й активності 

голосового апарату. У такий спосіб відбувається постійна самостимуляція 

артикуляційного апарату співака [121]. 

Основоположним чинником успішного процесу співу є правильно 

визначений необхідний для певного співака тип дихання. Оскільки саме від 

правильного вдиху залежить утворення повітряного «стовпа», що згодом впливає 

на голосові зв’язки і породжує звук.  

 

2.3. Дихання в співочому мовленні 

Дихання, основний незамінний процес для життєдіяльності людського 

організму, у співі виконує низку додаткових винятково важливих функцій.  

Поради про переважання певного способу дихання під час співання 

неодноразово змінювались упродовж історичного розвитку співочого мистецтва й 

розвитку вокальних шкіл. Ще на початку становлення класичної італійської 

вокальної школи перевагу надавали диханню через рот, оскільки такий вдих дає 

змогу співаку захопити більшу кількість повітря впродовж найкоротшого проміжку 

часу і тримати в тонусі м’язи. Згодом виникають праці, в яких спростовується цей 

спосіб дихання та наводяться переконливі аргументи на користь носового 

вдиху [58, 192]. На сьогодні існують настільки різні поради стосовно техніки 

співочого дихання, що єдиною доцільною з них багато дослідників визнають 
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рекомендацію індивідуального добору певного типу дихання для кожного окремого 

виконавця залежно від його фізичних та вокальних здібностей та стилю співу. 

Оскільки дихання є запорукою якісного професійного співу, то невдало дібраний 

його тип здатний зіпсувати акустичне враження від найбільш сильного та 

тембрально багатого голосу [19, 58, 107, 123, 199, 201].  

Відомий італійський співак П. Монтарсоло зауважив: «Дихання – основа 

співу… Якщо правильно дихати, то можна з голосом робити все, що завгодно…» 

[58, с. 347]. Однак, як відомо, критерій правильності та істинності є досить 

відносним. І впродовж усіх епох в історії світових вокальних шкіл співіснували 

кардинально протилежні погляди на те, як правильно вдихати та видихати повітря 

під час співання і чи потрібно взагалі зосереджувати на цьому увагу вокаліста. Так, 

відома італійська співачка М. Френі зазначала: «У співі дихання має бути вільним, 

природним. Дихання, спеціально штучно напружене, – це не добре для голосу. У 

разі напруженого дихання горло стискається, звужується…» [58, с. 49]. Так само 

вважає і Джульєтта Семіонато: «У співі я дихаю так само природно, як і в мовленні. 

Я дотримуюсь принципу природності, натуральності в диханні…» [58, с. 349]. 

Природному диханню надають перевагу і більшість дослідників-теоретиків 

співочого мовлення [107, с. 76]. Дехто з учених (наприклад О. Бараш), на противагу 

цьому, обґрунтовує неможливість послуговуватись звичайним способом дихання у 

співочому мовленні і наголошує на відмінностях та різних функціях співочого та 

звичайного дихання, що зумовлено такими причинами: 

 у співі провідними є інші м’язи, 

 у співі інтонація рухається вгору і вниз залежно від мети висловлювання та 

смислової навантаженості, у співі висота звука залежить від висоти ноти, 

 у неспівочому мовленні звуки змінюються залежно від мовних законів, а в 

співі – відповідно до темпу і ритму [19] 

Виділяють декілька основних способів дихання у співочому мовленні. Серед 

значної кількості класифікацій найбільш змістовною та структурованою вважаємо 
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систематизацію Л. Дмитрієва, відповідно до якої виокремлюють такі різновиди 

співочого дихання (рис. 2.15) [58]: 

1. Власне черевний тип (абдомінальний, діафрагмовий) – під час такого 

способу дихання грудна клітка нерухома, вдих здійснюється тільки опусканням 

діафрагми, живіт водночас випинається наперед. 

2. Грудно-черевний І тип (костабдомінальний, нижньореберно-

діафрагмовий) – з переважанням черевного дихання. В диханні, окрім діафрагми, 

залучається нижній відділ грудної клітки. Діафрагма під час такого дихання 

розтягується. 

3. Грудно-черевний ІІ тип (реберно-діафрагмовий) – в диханні однаково 

важливу роль відіграють і грудні м’язи, і діафрагма. 

4. Власне грудне (костальне, реберне) – діафрагма під час вдиху майже не 

бере участі, живіт втягується. 

 

Рис. 2.15. Типи дихання під час співу (За Л. Дмитрієвим, А – власне черевний тип, 

Б – грудно-черевний тип І, В – грудно-черевний тип ІІ, Г  – власне грудний) 

 

Кожен із наведених типів дихання по-різному впливає на загальну роботу 

артикуляційного апарату співака. Так, наприклад, костабдомінальний спосіб 
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дихання створює найкращі умови для роботи діафрагми й утворення якісного звуку, 

тому і є найпоширенішим серед співаків [58, с. 376]. В. Морозов писав, що в 

досвідчених співаків рухи у верхній частині грудної клітки мінімальні, натомість у 

середній частині тулуба та животі рухи активніші, а це також вказує на перевагу 

грудочеревного дихання над ключичним та грудним [119, 123]. Цю гіпотезу 

підтримують більшість сучасних дослідників артикуляційних особливостей 

співочого мовлення [19, 107] та ін. Тому викладачі вокалу єдині в тому, що у 

випадку, якщо учень дихає у межах костабдомінального типу, немає сенсу навчати 

його інших видів, оскільки такий тип є найзручнішим для співацького 

голосоутворення. Якщо ж виконавець користується власне грудним, ключичним чи 

черевним способом дихання, доцільно ознайомити його з іншими видами з метою 

вибору найбільш легкого та зручного з-поміж них [19, 58, 119, 123]. 

З фізіологічного погляду процес співацького дихання ґрунтовно досліджено 

Л. Работновим, В. Морозовим, Л. Дмитрієвим. У працях згаданих вчених було 

висунуто гіпотезу про роль гладкої мускулатури в підтриманні повітряного тиску в 

трахео-бронхіальній системі. Ця гіпотеза ще раз наводить на думку про 

рефлекторність, автоматизм функції дихання, а у зв’язку з цим і про можливість 

його успішної організації саме в цілісному співочому процесі. Якщо штучно 

виокремлювати дихання з цілісного акту співу, функція дихання втратить свою 

природність і заважатиме співанню. Особливо неприйнятними, на думку 

дослідників, є відокремлені від співу дихальні вправи, спрямовані на збільшення 

місткості легенів, розвиток грудочеревних м’язових систем тощо, і призначені для 

досягнення співаком вміння виконувати тривалі за звучанням музичні фрази або 

окремі ноти «на одному диханні» [119, 123]. 

Отже, дихання в співі є насамперед чинником виразності, а не тільки одним 

із засобів утворення звука та його модифікацій. Функції дихання успішніше 

регулюються у цілісному творчому акті співу, ніж під час спроб його виокремлення 

з цього цілісного процесу [123, 192, 196]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Проаналізувавши масив наукової літератури, у якій висвітлено основні 

артикуляційні передумови та особливості утворення співочого голосу, та провівши 

спостереження рухів мовних органів у співаків, з’ясовано, що співоче мовлення у 

порівнянні з неспівочим має низку артикуляційних особливостей, зумовлених 

фізіологічними передумовами творення співочого голосу, особливими механізмами 

та прийомами вокальних технік, покликаних сприяти утворенню потужного 

лункого голосу співака. 

2. Артикуляційний апарат людини розглядають як складну систему, що 

складається з двох основних резонаторів: головного та грудного. У грудному 

резонаторі посилюються нижні частоти звуків, голосу надається об’єм та 

оксамитовість звучання. У головному резонаторі (постійні та змінні надгортанні 

порожнини) безпосередньо зароджуються та отримують своє акустичне 

оформлення звуки мовлення.  

3. Дихання, природний процес життєдіяльності, у співі набуває 

виняткової ваги і нових функцій. Окрім забезпечення життєдіяльності організму, у 

співочому мовленні дихання також слугує передумовою утворення лункого і 

потужного голосу. Для цього існують різні дихальні прийоми та техніки. З-поміж 

чотирьох найпоширеніших способів дихання більшість дослідників вокалу та 

співаків найвдалішим вважають костабдомінальний тип, який являє собою грудо-

черевне дихання з переважанням черевного. Такий спосіб дихання допомагає 

забезпечити співака потрібною кількістю повітря для породження звуку достатньої 

потужності а також заощадити сили під час співання. 

4. Різні органи артикуляційного апарату мають різне значення та функції 

для процесу голосоутворення. Одні з них, наприклад глотка, не відіграють 

особливої ролі в породженні лункого потужного голосу, тому їхнє положення 

переважно є довільним для кожного співака та обирається з огляду на зручність та 

комфорт. Інші органи, наприклад гортань, язик, губи, здатні суттєво впливати на 
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акустичне враження від промовленого (проспіваного) звука, тому важливо 

контролювати найменші зміни в налаштуваннях цих органів та вплив змін їхньої 

конфігурації на акустичні ознаки звуків.  

5. Положення, конфігурація та рухи мовних органів під час співочого 

мовлення мають обиратись шляхом експериментальних занять, індивідуально для 

кожного окремого співака з огляду на його фізіологічні особливості, професійні 

вміння та стиль виконання. Нав’язування неприродного штучно створеного 

положення певного артикулятора може зіпсувати загальне враження від голосу, 

негативно вплинути на його акустичні якості – силу, тембр, лункість, – а також 

погіршити дикцію та розбірливість співочого мовлення. 
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РОЗДІЛ 3 

 АКУСТИЧНО-АРТИКУЛЯЦІЙНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОГО 

СПІВОЧОГО МОВЛЕННЯ 

 

3.1. Інтенсивність співочого голосу 

Для СМ порівняно з НСМ властивим є вищий рівень тиску видихуваного 

повітряного потоку, породженого співаком для виділення голосу на тлі музичного 

супроводу (оркестру або фонограми) та заради втілення художньої концепції 

музичного твору й покращення його естетичних характеристик. Під час 

дослідження особливостей зміни інтенсивності голосу співака під час переходу від 

мовлення до співу потрібно чітко розрізняти поняття «сила» та «гучність». «Сила 

звука» є об’єктивною фізичною величиною, що демонструє рівень енергії голосу, а 

«гучність» – це суб’єктивне враження слухача про почутий звук. Так, залежно від 

того, яку висоту голосу має мовець, реципієнт по-різному оцінюватиме гучність 

голосів з таким самим рівнем потужності. Високі голоси, зазвичай, сприймають як 

голосніші, навіть якщо вони фактично мають таку саму силу, як голоси з нижчим 

тембром. Тобто, іншими словами, звук однієї і тієї самої сили може чутися і 

оцінюватись по-різному слухачами залежно від об’єктивних (приміщення, де 

виконується музичний твір) та суб’єктивних (особливості слухового апарату 

людини, тембр голосу диктора) чинників [58, 123]. Проте все ж таки існують 

загальні універсальні закономірності та обставини, які можна й потрібно 

враховувати співакам для покращення акустичних властивостей свого голосу. До 

умов, від яких залежить рівень сили звука, належать: 

  Природні можливості голосового апарату співака, а саме рівень 

повітряного тиску, що створюється співаком у початковій фазі формування звука. 

Для підвищення сили повітряного тиску рекомендують використовувати різні 

дихальні прийоми, наприклад, координований видих за участю черевної й тазової 

м’язової системи [189, с. 148]. 
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  Ступінь поглинання звукової енергії органами мовного апарату 

людини, а саме ротовою та глотковою порожнинами. На думку Р. Юссона, 

зменшити рівень поглинання звука можна завдяки закриттю проходу за 

піднебінною завісою, зміні форми ротового отвору, налаштуванню положення 

гортані. У переважній більшості вокальних методик рекомендується застосовувати 

те положення гортані, яке є природним для тембру голосу співака (понижене 

положення для чоловічих та низьких жіночих голосів та підвищене положення для 

високих жіночих голосів)  [189, с. 151] 

  Тип співаного звука. Д. Люш зазначав, що голосні [а], [е], [о], зазвичай, 

мають вищу інтенсивність, ніж [и], [і], [у]. Особливо це помітно в недосвідчених 

початківців, згодом після тренування голосового апарату співака такі відмінності в 

силі звуків стають менш помітними, оскільки виконавець вчиться контролювати 

роботу артикуляційних органів [107].  

Як зазначалося вище, гучність є суб’єкивним відчуттям сили звука, тобто 

іншими словами – враженням слухача про почутий звук. Звуки різної висоти та 

однакової сили сприймаються як звуки різної гучності. Дослідження, проведені 

В. Морозовим, показали, що найкраще сприймаються людським вухом звуки 

частотою 1000-3000 Гц. Тому співочі голоси, в тембрі яких переважають обертони 

такої частоти, звучать гучніше, ніж інші, за умови витрачання тієї самої кількості 

енергії [58, 119, 123]. Л. Дмитрієв зазначав, що голос оперного співака біля входу в 

гортань має силу приблизно 150 Дб. Видихуваний повітряний потік впливає на 

фонаційний механізм гортані та дає змогу породжувати звук дивовижної сили. Це 

відбувається внаслідок резонаторного розгойдування повітря внаслідок особливої 

роботи голосової щілини. У результаті зростає коефіцієнт корисної дії мовного 

апарату. Отже, підсилення звука в артикуляційному апараті відбувається не стільки 

завдяки більшій енергії, скільки завдяки створенню сприятливіших умов для роботи 

голосових зв'язок та виникненню порожнини, що розташовується між голосовими 

зв’язками та звуженим переходом від глотки до гортані, утвореним внаслідок 
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опускання надгортанника. У цій порожнині, на думку В. Морозова, Л. Дмитрієва та 

інших вчених, і відбувається особливе підсилення інтенсивності голосу [58, 123].  

Для простеження тенденцій зміни сили голосу українських естрадних та 

оперних співаків при переході від неспівочого до співочого різновиду мовлення був 

проведений експеримент, під час якого вимірювались середні значення 

інтенсивності голосу українських співаків у СМ та НСМ, а також середні значення 

голосу під час виконання кожного голосного звука У СМ та НСМ. Отримані 

результати наведено в таблицях 3.1 та 3.2(x̄sp – середнє значення інтенсивності звука 

в співочому мовленні, x̄movl – середнє значення інтенсивності звука в неспівочому 

мовленні). 

Таблиця 3.1  

Середні значення інтенсивності голосних звуків у неспівочому та 

співочому мовленні  
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Б. Гмиря 70,0 78,5 71,0 76,6 68,4 78,2 69,0 79,1 70,3 76,6 69,5 71,7 

Д. Гнатюк 69,0 80,7 76,0 81,6 69,0 77,1 62,0 80,7 68,0 84,2 79,0 78,8 

Р. Майборода 73,0 80,3 76,0 70,9 71,0 71,9 72,0 78,3 76,0 75,5 74,0 76,3 

А. Солов’яненко 69,5 82,5 68,4 81,5 71,0 84,5 70,7 69,3 76,0 79,4 72,8 71,8 

В. Лук’янець 63,7 80,1 66,2 77,3 63,1 79,3 66,8 82,7 65,4 77,5 67,4 81,0 

Є. Мірошниченко 77,3 79,5 76,0 72,6 74,4 71,6 76,2 81 77,0 83,7 74,7 83,4 

В. Степова 67,8 79,5 66,0 71,4 68,7 75,8 76,4 80 77,5 77,5 68,7 67,5 

Н. Яремчук 71,9 82,3 74,2 80,8 70,3 77,9 69,0 80,6 74,6 78,3 73,4 81,5 

В. Зінкевич 79,7 73,7 81,2 73,7 79,1 76,6 80,0 74,9 82,0 76,1 83,1 73,2 
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С. Вакарчук 70,4 71,1 74,4 73,2 70,9 72,4 70,0 70 68,0 70,3 71,2 75,1 

О. Скрипка 79,0 82,0 81,5 79,5 80,5 86,4 77,5 77,5 80,0 80,0 80,6 84,2 

О. Пономарьов 79,0 77,0 81,0 79,0 80,0 80,0 77,0 77,0 76,0 76,0 82,0 77,0 

Р. Кириченко 69,7 73,1 75,7 70,6 67,9 77,6 69,7 69,7 69,7 69,7 69,0 75,2 

О. Білозір 76,6 85,2 82,3 76,4 79,0 83,5 77,8 77,8 79,2 79,2 76,9 85,6 

 

Таблиця 3.2  

Середні значення інтенсивності голосу в співочому та неспівочому мовленні 

українських виконавців оперного та естрадного стилів 

Співак x̄movl x̄sp 

Б. Гмиря 69,8 76,7 

Д. Гнатюк 70,5 80,5 

Р. Майборода 73,7 75,5 

А. Солов’яненко 71,4 78,2 

В. Лук’янець 65,4 79,7 

Є. Мірошниченко 75,9 78,6 

В. Степова 70,8 75,3 

Н. Яремчук 72,2 80,2 

В. Зінкевич 80,9 74,7 

І. Бобул 70,6 76,8 

С. Вакарчук 70,6 72,5 

О. Скрипка 79,5 82,8 

О. Пономарьов 78,8 78,9 

Р. Кириченко 69,4 75,6 

О. Білозір 77,7 84,5 

І. Шинкарук 63,1 75,4 
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Таким чином, отримавши відомості про середні значення сили голосу 

українських співаків у неспівочому та співочому різновидах мовлення, а також про 

значення сили голосу різних голосних звуків у співочому й неспівочому мовленні, 

можна зробити висновки про тенденції зміни інтенсивності голосу. По-перше, сила 

голосу виявлялася вищою у СМ, ніж у НСМ, у 80 % аналізованих фрагментів 

звучання. В оперних співаків показник виявився стовідсотковим, у представників 

естрадного стилю – 73 %. За гендерною ознакою відсотковий показник не 

відрізнявся і був однаковим у чоловіків та жінок. У працях дослідників акустичних 

властивостей співочого голосу траплялися судження про залежність рівня 

зростання інтенсивності голосу в співі залежно від тембру голосу виконавця [58, 

107, 189]. У наших експериментах такої залежності не виявлено, наприклад, голос 

Дмитра Гнатюка в співі ставав інтенсивнішим в середньому на 10 Дб, а голос 

Р. Майбороди лише на 1,8 Дб, хоча обидва співаки мають однаковий тембр голосу – 

баритон. Голос В. Лук’янець у співі був інтенсивнішим на 14,3 Дб, а голос 

Є. Мірошниченко – на 2,7 Дб, хоча обидві співачки мають той самий тип голосу – 

колоратурне сопрано. Тому можемо стверджувати, що різниця інтенсивності голосу 

в співочому й неспівочому мовленні не залежить від тембрових ознак певного 

голосу та гендерних чинників. Натомість, за нашими спостереженнями, у 

представників оперного стилю сила голосу в співі в середньому була вищою на 

8,7 Дб, у той час, як представники естрадного стилю підвищували силу голосу в 

співі в середньому на 6 Дб. Це свідчить про вищі стандарти співу в оперному стилі. 

До того ж, сучасна апаратура дає змогу естрадним виконавцям не використовувати 

власні мовні органи на повну силу. Щодо зміни потужності голосу залежно від типу 

проспівуваного голосного, результати показали, що найбільш інтенсивними 

співочими голосними в аналізованих фрагментах були голосні високого [у], [і] та 

високо-середнього [и] підняття, меншу силу мали голосні середнього [е], [о] та 

низького [а] підняття. Середні значення сили голосу при виконанні голосних були 

такі: 
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[у] = 83,2 Дб; 

[і] = 80,3 Дб; 

[и] = 79 Дб; 

[е] = 78,8 Дб; 

[о] = 78,8 Дб; 

[а ]= 78,7 Дб. 

Отже, проаналізувавши отримані під час експерименту результати, можна 

зробити висновки про те, що СМ відрізняється від НСМ вищим рівнем 

інтенсивності звука. Отримані результати також засвідчили, що більш значною 

різниця сили звука виявилась у представників оперного стилю виконання. 

Натомість у естрадних співаків сила голосу зростала менше. Це пов’язано як з 

природніми можливостями голосу співака, так і з тим, що спів в академічній манері 

передбачає використання спеціальних дихальних технік, що сприяють підсиленню 

голосових даних, а в естрадному співі часто для такої мети користуються 

спеціальним обладнанням, що може підвищити силу звука без зусиль самого 

виконавця. 

 

3.2. Особливості формантної структури співочих голосних 

Спектральні характеристики звуків визначаються різними резонансними 

зонами, ділянками, що передають концентрацію підсилених тонів. Значення 

формант голосних у СМ, порівняно з НСМ, теж природно зазнають певних змін. 

Щодо механізму цих підлаштувань думки вчених різняться: В. Морозов указував 

на те, що в співі російською мовою відомих професійних оперних співаків помітним 

у спектрі голосних є зближення значень третьої, четвертої та п’ятої формант (а саме 

зростання значень третьої форманти, зниження значень четвертої та п’ятої 

формант) [123]. І. Алдошина встановила, що в СМ, якщо порівняти з НСМ, 

помітним є зниження рівня другої форманти, зближення третьої, четвертої та п’ятої 

формант та переважно незмінне положення першої форманти [4, 5]. Дослідник 
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англійського співочого мовлення Е. Бредлі помітив, що внаслідок пониження 

положення гортані в співочих звуках перша та друга форманти перебувають 

помітно нижче в спектрі співочих голосних порівняно з неспівочими [194]. Отже, 

стосовно механізму настроювання формантного складу спектру співочого голосу 

думки дослідників різняться. Щоб простежити, яким чином відбувається зміна 

спектральних характеристик голосу в співі українською мовою порівняно з НСМ, 

було проведено експериментальне дослідження.  

Отримані результати наведені нижче в таблицях для кожного голосного 

звука. 

 

3.2.1. Акустично-артикуляційні ознаки голосного [а]  

За своїми артикуляційними ознаками голосний [а] є найбільш відкритим 

голосним у системі українського вокалізму. Ротова порожнина під час його 

артикуляції широко розкрита. Водночас спостерігається найнижче підняття язика 

та помітне відтягування його спинки до стінки глотки. Губи в артикуляції звука [а] 

участі не беруть. Вони утворюють найбільший отвір, притискаються до зубів і не 

розтягуються у боки. М’яке піднебіння притискається до задньої стінки глотки і в 

такий спосіб закриває прохід до носової порожнини, тому звук [а] є 

нелабіалізованим та неназалізованим [159; 166, с. 51].  

З акустичного погляду, голосний [а] характеризується наявністю у його 

спектрі трьох резонансних зон. У першій резонансній зоні, що займає діапазон 

частот 650-1300 Гц, реалізуються дві форманти [80, 159, 166, 173]. Центральні 

частоти перших двох формант, відповідно до досліджень різних учених, наведені в 

таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3  

Значення F1 та F2 для голосного [а] в українській мові. 

Дослідники F1 (Гц) F2 (Гц) 

Тоцька Н. І. 600 1200-1300 

Іщенко О. С. 750±30 1200±30 

Хоменко Л. М. 740±45 1190±120 

 

Оскільки перша форманта голосних, як відомо, корелює з рухом язика по-

вертикалі, то найнижче підняття язикової спинки при артикуляції [а] пояснює 

найвище значення його першої форманти з-поміж інших голосних. Значення другої 

форманти пов’язане з рухами язика по горизонталі, тобто з рядом творення звука. 

Відповідно і відносно невисоке значення другої форманти в цьому випадку 

пов’язане з заднім рядом творення голосного [а]. Отже, звук [а] є компактним 

голосним, оскільки його перші дві форманти є відносно близькими за своїми 

частотними значеннями та реалізуються на одній резонансній ділянці. Тому перша 

резонансна зона голосного [а] є ширшою та енергетично більш вираженою у спектрі 

[80, 159, 166, 173].  

Дві наступні резонансні ділянки, де розташовані третя та четверта форманти, 

не мають стабільних частотних показників та варіюються залежно від умов 

реалізації звука. Приблизний діапазон другої ділянки – 1900-2300 Гц, третьої – 

3300-3800 Гц [80].  

На рисунку 3.1. зображена спектрограма голосного [а], де видно три 

інтенсивно насичені резонансні зони. Рисунок отримано в програмі Praat, показники 

зазначені в програмному режимі: вирівнювання кривої спектра – Hamming, крок 

вимірювання – 100 Гц, діапазон основних формант – до 5000 Гц. 
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Рис. 3.1. Спектрограма голосного [а] (диктор М. Погрібний) 

На рисунку 3.2 продемонстровано розміщення формант у спектрі голосного 

[а], що вимовляється диктором М. Погрібним. Середні частотні значення формант 

голосного [а] у його голосі такі: F1– 714 Гц, F2 – 1185 Гц, F3 – 2235 Гц, F4 – 

3607 Гц. З рисунку, де зображено спектральний зріз голосного, видно три 

резонансні зони, на першій з яких виділено дві форманти, на наступних двох – по 

одній форманті. 

 

Рис. 3.2. Спектр голосного [а] (диктор М. Погрібний) 

У таблиці 3.4 наведені обчислені за вказаною вище методикою середні 

значення формант голосного звука [а] у співочому та неспівочому різновидах 

мовлення українських співаків. 
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Таблиця 3.4  

Середні значення частотних показників формант голосного [а] 

Співаки x̄F1movl x̄F1spiv x̄F2movl x̄F2spiv x̄F3movl x̄F3spiv x̄F4movl x̄F4spiv 

Оперний стиль виконання 

Б. Гмиря 645 732 1214 1286 2351 2332 3185 2940 

Д. Гнатюк 616 697 1300 1490 2330 2426 3658 3353 

Р. Майборода 555 660 1244 1375 2266 2485 3563 3279 

А. Солов’яненко 758 628 1246 1065 2248 2667 3326 3270 

М. Стеф’юк 640 642 1245 1231 2200 2859 3411 3415 

В. Лук’янець 653 817 1272 1428 2248 3242 3802 4252 

Є. Мірошниченко 782 955 1355 1501 2297 2988 3790 3554 

В. Степова 705 615 1278 1097 2226 3227 3415 3410 

Співаки x̄F1movl x̄F1spiv x̄F2movl x̄F2spiv x̄F3movl x̄F3spiv x̄F4movl x̄F4spiv 

Естрадний стиль виконання 

В. Зінкевич  695 612 1219 1317 2267 2716 3476 3607 

І. Бобул  640 690 1254 1229 2300 2731 3790 3774 

Н. Яремчук  771 558 1309 1233 2001 2691 3395 3269 

С. Вакарчук  660 744 1282 1525 1944 2703 3700 3601 

О. Скрипка  673 641 1308 1376 2208 2835 3686 3844 

О. Пономарьов  676 711 1245 1289 2280 2872 3418 3453 

Р. Кириченко  786 737 1267 1322 2245 2942 3604 3645 

І. Шинкарук  699 711 1319 1329 2105 2350 3748 3453 

 

Отримані результати засвідчили, що в українському співочому мовленні 

перша форманта голосного [а] зростала в 62 % випадків. Це спричинене, передусім, 

ширшим розкриванням рота під час співу. Показники другої форманти по-різному 

змінювалися, у 50 % випадків істотно підвищувались, в інших 50 % залишались 

такими самими або знижувались. З огляду на те, що значення другої форманти 

залежить від руху язика по горизонталі в ротовій порожнині і на вокально-

методичні поради, що переважно вимагають від співаків не вдаватись до певних 

чітко кодифікованих положень язика в співі під час співу звука [а], такі різні 

алгоритми змін значення другої форманти в співочому мовленні, якщо порівняти з 

неспівочим, пояснюються індивідуальними уподобаннями кожного окремого 
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виконавця стосовно положення і розташування язика під час співу в ротовій 

порожнині. 

 

3.2.2. Акустично-артикуляційні ознаки голосного [е] 

Український голосний звук [е] є дуже відкритим звуком. Під час його вимови 

ротова порожнина мовця відкрита майже так само, як при вимові звука [а]. Спинка 

язика, дорсум, просунута вперед до середньої частини твердого піднебіння. 

Підняття язика нижче, ніж під час вимови звуків [і] та [и], та визначається як 

середнє. Куточки губ злегка розтягнені й притиснені до зубів. Мʼяке піднебіння 

закриває прохід у носову порожнину Тому звук [е] є нелабіалізованим, 

неназалізованим голосним переднього ряду середнього підняття[80, 159, 166, 173]. 

Спектральна картина голосного звука [е] відзначається трьома вираженими 

резонансними зонами. Перша зона розташовується на діапазоні частот від 400 до 

700 Гц і репрезентує першу, найбільш енергетично виражену форманту. Друга зона 

дещо ширша й містить другу і третю форманти, має діапазон частот 800-2600 Гц. 

Друга й третя форманти мають приблизно таку саму інтенсивність. Резонансна 

зона, на якій реалізується четверта форманта, є найвужчою та найменш 

інтенсивною за енергетичною насиченістю [80, с. 38]. На рисунку 3.3 подана 

спектрограма звука [е], вимовленого диктором М. Погрібним, на якій видно три 

резонансних зони голосного.  

 

Рис. 3.3. Спектрограма голосного [е] (диктор М. Погрібний) 
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Центральні значення формант голосного [е], за результатами досліджень 

різних науковців, дещо різняться. У таблиці 3.5 наведені значення основних 

формант звука [е] [80, 166, 173].  

Таблиця 3.5  

Значення F1 та F2 для голосного [е] в українській мові 

Дослідники F1 (Гц) F2 (Гц) 

Тоцька Н. І. 400-500 1500 

Іщенко О. С. 520±20 1630±60 

Хоменко Л. М. 520±50 1600±160 

 

На рисунку 3.4 зображений спектр голосного [е] у виконанні диктора 

М. Погрібного. Центральними значеннями формант у цьому випадку є такі: F1 – 

450 Гц, F2 – 1830 Гц, F3 – 2330 Гц, F4 – 3890 Гц. 

 

Рис. 3.4. Спектр голосного [е] (Диктор М. Погрібний) 

За допомогою експерименту встановлено середні значення центральних 

показників частоти чотирьох формант голосного [е] у виконанні українських 

співаків у співочому та неспівочому видах мовлення (таблиця 3.6). 

  



98 

 

 

Таблиця 3.6  

Середні значення частотних показників формант голосного [е] 

Співаки x̄F1movl x̄F1spiv x̄F2movl x̄F2spiv x̄F3movl x̄F3spiv x̄F4movl x̄F4spiv 

Оперний стиль виконання 

Б.Гмиря 556 562 1567 1542 2250 2216 3708 2742 

Д.Гнатюк 534 570 1707 1708 2279 2395 3610 3329 

Р.Майборода 446 772 1518 1552 2308 2455 3462 3422 

А.Солов’яненко 589 801 1546 1595 2679 2618 3487 3485 

М.Стеф’юк 556 819 1674 1526 2300 2631 3509 3570 

 

Естрадний стиль виконання 

І.Бобул  545 569 1628 1608 2500 2640 3618 3618 

С.Вакарчук  544 554 1492 1404 2000 2847 3726 3726 

О.Скрипка  535 570 1707 1635 2303 2768 3913 3913 

Р.Кириченко  478 629 1548 1536 2309 2764 3675 3675 

І.Шинкарук  564 634 1701 1726 2312 2826 3695 3695 

 

Під час аналізу отриманих у ході експерименту результатів помітним є часте 

підвищення першої форманти голосного [е] у співочому мовленні порівняно з 

неспівочим. Це може свідчити про те, що в співочому мовленні звук [е] 

артикулюється з більш низьким положенням язика в ротовій порожнині, що 

збільшує розмір ротового резонатора та наближує звук [е] до звука [а] за 

акустичним враженням. До того ж, у 60 % аналізованих випадків реалізацій звука 

[е] спостерігалось значне підвищення рівня третьої форманти в співочому мовленні 

порівняно з неспівочим. Ця особливість спостерігалась насамперед у високих 

чоловічих голосах, жіночих голосах та в естрадних виконавців. Така значна 

енергетична насиченість другої резонансної зони голосного [е], зокрема його 

третьої форманти дає змогу припустити, що саме на цій частоті в голосах 

зазначених співаків формується ВСФ. 
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3.2.3. Акустично-артикуляційні ознаки голосного [и] 

Під час вимови голосного [и] ротова порожнина більш прикрита, ніж під час 

вимови звуків [а] та [е]. Язик під час артикуляції звука просунутий вперед, передня 

частина його спинки опукла. Куточки губ розтягуються та притискаються до зубів. 

М’яке піднебіння закриває прохід до носової порожнини. Отже, голосний [и] за 

своїми артикуляційними ознаками є звуком переднього ряду високо-середнього 

підняття, неназалізованим та нелабіалізованим [166, с. 57].  

У спектрі голосного [и] виокремлюються три формантні зони. Перша, 

найбільш інтенсивна і, водночас, найвужча. Її частотний діапазон становить від 250 

до 400 Гц. Друга резонансна зона доволі широка – приблизно 1800-2800 Гц. На ній 

реалізуються друга й третя форманти F2, F3. Помітною є значна віддаленість між 

резонансними зонами в спектрі звука. Це спричинене артикуляційними умовами 

творення звука: низька перша форманта корелює з високо-середнім ступенем 

підняття язика, а високе значення другої форманти залежить від переднього ряду 

творення. Друга й третя форманти [и] зближені між собою і близькі за рівнем 

власної енергії [80, с. 41]. На рисунку 3.5 зображений спектр голосного [и] у 

виконанні диктора М. Погрібного.  

 

Рис. 3.5. Спектрограма голосного [и] (диктор М. Погрібний). 
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Бачимо вузьку першу резонансну смугу і широкі другу і третю зони. Ширина 

другої та третьої резонансних ділянок майже однакова, до того ж сила резонансу 

третьої – доволі висока.  

Середні значення основних формант голосного [и], відповідно до даних 

різних дослідників, наведені в таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7  

Значення F1 та F2 для голосного [и] в українській мові 

Дослідники F1 (Гц) F2 (Гц) 

Тоцька Н. І. 230 1800 

Іщенко О. С. 350±30 2100±50 

Хоменко Л. М. 280±30 2250±220 

 

На рисунку 3.6 наведено зображення спектра голосного [и] у виконанні 

диктора М. Погрібного. Середні значення формант голосного [І] у його голосі такі: 

F1 – 263 Гц, F2 – 2107 Гц, F3 – 2544 Гц, F4 – 3705 Гц.

 

Рис. 3.6. Спектр голосного [и] (диктор М. Погрібний) 

У таблиці 3.8 наведені відомості про середні значення частотних показників 

формант голосного [и] у співочому та неспівочому мовленні українських співаків 

оперного та естрадного стилів виконання. 

  



101 

 

 

 Таблиця 3.8  

Середні значення частотних показників формант голосного [и] 

Співаки x̄F1movl x̄F1spiv x̄F2movl x̄F2spiv x̄F3movl x̄F3spiv x̄F4movl x̄F4spiv 

Оперний стиль виконання 

Б. Гмиря 407 542 2087 1824 2500 2343 3811 3015 

Д. Гнатюк 380 409 1797 1712 2595 2454 3752 2985 

Р. Майборода 367 582 1759 1695 2363 2367 3525 2880 

А. Солов’яненко 387 389 2065 1856 2478 2474 3320 3392 

М. Стеф’юк 398 586 2098 1954 2725 2723 3456 3463 

Є. Мірошниченко 380 552 2007 2121 2556 2684 3608 3651 

 

Естрадний стиль виконання 

В. Зінкевич  387 393 1861 1926 2594 2649 3809 3522 

І. Бобул  346 464 2167 1773 2794 2790 3811 3832 

С. Вакарчук  389 432 1803 1779 2311 2633 3751 3733 

О. Скрипка  385 681 1825 1745 2384 2855 3601 3963 

О. Пономарьов  303 347 2164 1929 2526 2505 3428 3425 

О. Білозір  379 409 2092 2010 2603 2734 3823 3848 

І. Шинкарук  385 345 1861 1884 2616 2806 3805 4144 

 

Перша форманта зростала у співочому мовленні в 69 % випадків, що свідчить 

про ширше розкривання рота, нижче підняття язика та збільшення розмірів 

ротового резонатора під час співу звука [и]. Друга форманта співочого звука [и] 

натомість виявилась з нижчим значенням, якщо порівняти з неспівочим мовленням, 

у 70 % аналізованих фрагментів. Це є показником тенденції до розташування язика 

далі в ротовій порожнині. Також такі зміни в артикуляції голосного [и] 

спричиняють його акустичне зближення зі звуком [е] у співочому мовленні, що 

було помічено аудиторами під час аудитивного аналізу. 
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3.2.4. Акустично-артикуляційні ознаки голосного [і] 

Голосний [і] є найбільш закритим голосним переднього ряду, оскільки під час 

його вимови ротова порожнина відкрита найменше. Уся маса язика, передня і 

середня частини спинки, просуваються виразно наперед, до передньої частини 

піднебіння або до верхніх зубів і альвеол. Язик має під час вимови опуклу форму. 

Губи утворюють вузьку щілину і розтягуються на боки. М’яке піднебіння закриває 

вхід до носової порожнини. Отже, за артикуляційними ознаками, звук [і] є 

нелабіалізованим голосним переднього ряду високого підняття [166, с. 57].  

У спектрі голосного [і] є три формантні зони. Перша резонансна смуга досить 

вузька – 150-500 Гц, але, водночас, дуже інтенсивна. На цій частоті реалізується 

перша форманта. Дві наступні резонансні зони зближені між собою і віддалені від 

першої формантної зони. На другій резонансній ділянці розташовується друга 

форманта. Відстань між першими двома формантами голосного [і] є найбільшою з-

поміж усіх голосних. На третій формантній зоні розташовані третя та четверта 

форманти [80, с. 55]. На рисунку 3.7 зображена спектрограма голосного [і] у 

виконанні диктора М. Погрібного. 

 

Рис.  3.7. Спектрограма голосного [і] (диктор М. Погрібний) 

Як видно з рисунка, перша форманта голосного [і] має невисоке частотне 

значення і відповідає найвищому ступеню підняття язика під час вимови звука. 
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Друга форманта має найвище частотне значення з-поміж інших голосних і є 

наслідком найбільшого просунення язика наперед. Також бачимо, що друга і третя 

формантні зони в спектрограмі голосного [і] дуже зближені.  

Середні значення перших формант голосного [і], за результатами досліджень 

різних дослідників, наведені нижче в таблиці 3.9 [80, 166, 173]. 

Таблиця 3.9  

Значення F1 та F2 для голосного [і] в українській мові 

Дослідники F1 (Гц) F2 (Гц) 

Тоцька Н. І. 200 2000-2400 

Іщенко О. С. 280±20 2270±40 

Хоменко Л. М. 280±30 2640±360 

 

 У голосі диктора М. Погрібного форманти голосного [і] мають такі середні 

значення: F1 – 239 Гц, F2 – 2209 Гц, F3 – 2981 Гц, F4 – 3543 Гц. Їхнє розташування 

у спектрі голосу диктора можна побачити на рисунку 3.8 

 

Рис. 3.8. Спектр голосного [і] (диктор М. Погрібний) 

Як видно зі спектра, найбільш інтенсивною є перша форманта голосного [і], 

друга, третя та четверта форманти є приблизно однаковими за енергетичною 

насиченістю та близькими за частотним значенням. 

Для виявлення динаміки змін формантного складу голосного [і] у співочому 

мовленні визначено середні значення його формант у співочому та неспівочому 
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видах мовлення українських виконавців оперного та естрадного стилів (таблиця 

3.10). 

Таблиця 3.10  

Середні значення частотних показників формант голосного [і] 

 
Співаки x̄F1movl x̄F1spiv x̄F2movl x̄F2spiv x̄F3movl x̄F3spiv x̄F4movl x̄F4spiv 

Оперний стиль виконання 

Б.Гмиря 250 394 2400 1632 2775 2370 3967 2939 

Д.Гнатюк 335 397 2070 1978 2901 2496 3700 3665 

Р.Майборода 304 647 2013 2020 2772 2668 3519 3417 

А.Солов’яненко 285 416 2176 1906 2591 2494 3697 3460 

М.Стеф’юк 265 561 2167 1969 2585 2576 3197 3201 

Є.Мірошниченко 300 616 2387 1844 2709 2461 3709 3525 

 

Естрадний стиль виконання 

Співаки x̄F1movl x̄F1spiv x̄F2movl x̄F2spiv x̄F3movl x̄F3spiv x̄F4movl x̄F4spiv 

В.Зінкевич  213 419 2017 1865 2724 2716 3505 3520 

С.Вакарчук  307 406 1949 2031 2706 2652 3700 3830 

О.Скрипка  309 323 1994 1933 2729 2695 3617 3494 

О.Пономарьов  234 273 2178 1922 2435 2427 3468 3485 

І.Шинкарук  306 347 1998 2403 2779 2825 3672 3651 

 

Зростання рівня першої форманти співочого [і] у переважній кількості 

випадків реалізацій свідчить про нижче положення язика під час його вимови 

порівняно з неспівочим [і]. Це впливає на акустичне наближення співочого звука [і] 

до [и], що у свою чергу, є загальнопоширеним прийомом артикуляції важкого для 

співання голосного [і] у багатьох вокальних школах. 

 

3.2.5. Акустично-артикуляційні ознаки голосного [о] 

Під час вимови голосного [о] спинка язика відсовується назад. Язик займає 

дещо вище положення, як порівняти з голосним [а]. Губи витягнені наперед у такий 

спосіб, що утворюють круглий отвір. До ротового резонатора в такому разі 
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приєднується додатковий резонатор, що утворюється порожниною між губами і 

зубами. Мʼяке піднебіння під час вимови голосного [о] закриває прохід до носової 

порожнини. Отже, за своїми артикуляційними ознаками, звук [о] є лабіалізованим 

голосним заднього ряду середнього підняття [166, с. 53]. 

Спектр голосного [о] має три резонансні зони, перша з яких є найсильнішою 

енергетично, крім того, на ній розташовані одразу дві форманти, перша в межах 

300-600 Гц та друга на діапазоні 700-900 Гц. Дві наступні резонансні зони мають 

набагато нижчу інтенсивність резонування. Тому третя та четверта форманти 

голосного, що реалізуються відповідно на цих зонах, є досить слабкими. Третя 

форманта, за О. Іщенком, перебуває в межах 2200-2700 Гц, четверта – 3100-3900 Гц 

[80, с. 48]. Розташування трьох резонансних зон у спектрограмі голосного [о] 

зображено на рисунку 3.9. 

 

Рис. 3.9. Спектрограма голосного [о] (диктор М. Погрібний) 

Як видно з рисунка 3.9, перша резонансна зона в спектрограмі голосного [о] 

дійсно є енергетично найбільш насиченою, наступні зони є вужчими та менш 

потужними.  

Середні значення перших формант голосного [о], за результатами досліджень 

різних дослідників, наведені нижче в таблиці 3.11. 
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Таблиця 3.11 

Значення F1 та F2 для голосного [о] в українській мові 

Дослідники F1 (Гц) F2 (Гц) 

Тоцька Н.І. 300-400 600-700 

Іщенко О.С. 450±30 750±40 

Хоменко Л.М. 450±45 740±75 

 

Цікаво, що друга форманта голосного [о] має набагато нижче значення у 

порівнянні з іншим голосним заднього ряду [а], це спричинене лабіалізацією 

звука [о]. У голосі М. Погрібного голосний [о] має такі середні частотні значення: 

F1 – 304 Гц, F2 – 781 Гц, F3 – 2382 Гц, F4 – 3117 Гц. На рисунку 3.10 видно 

розташування формант у спектрі голосного [о] у виконанні М. Погрібного. Також 

помітною є різниця інтенсивності перших двох формант і наступних третьої та 

четвертої. 

 

Рис.3.10. Спектр голосного [о] (диктор М. Погрібний) 

Для простеження змін, що відбуваються у спектральній структурі та 

формантних значеннях голосного [о], визначено середні частотні показники 

формант звука в співочому та неспівочому різновидах мовлення українських 

виконавців оперного та естрадного стилів виконання (таблиця 3.12). 
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 Таблиця 3.12  

Середні значення частотних показників формант голосного [о] 

Співаки x̄F1movl x̄F1spiv x̄F2movl x̄F2spiv x̄F3movl x̄F3spiv x̄F4movl x̄F4spiv 

Оперний стиль виконання 

Б. Гмиря 367 428 780 874 2551 2408 3598 2827 

Д. Гнатюк 424 551 699 1210 2642 2515 3635 3235 

Р. Майборода 407 524 689 958 2569 2484 3490 3366 

А. Солов’яненко 467 576 769 1054 2620 2632 3467 3514 

 

Естрадний стиль виконання 

В. Зінкевич  367 566 645 953 2560 2640 3750 3388 

С. Вакарчук  365 310 686 903 2222 2848 3714 3752 

О. Скрипка  438 355 674 994 2639 3144 3679 3991 

О. Пономарьов  409 396 665 1012 2937 2933 3426 3451 

І. Шинкарук  395 448 681 911 2613 3100 3649 3789 

 

Зростання значення першої та другої формант у співочому мовленні майже 

кожного співака-диктора зумовлено насамперед ширшим розкриванням рота під 

час співу, меншим ступенем лабіалізації, нижчим підняттям язика. Така артикуляція 

впливає на акустичне наближення звука [о] до [а] під час співу.  

Крім того, частотне значення другої форманти співочого [о] зростає на 

стільки, що в його спектральних картинах в деяких випадках навіть відбувається 

перерозподіл формант за резонансними зонами. Якщо в неспівочому мовленні на 

першій резонансній ділянці реалізуються дві форманти, то в співочому мовленні на 

першій резонансній ділянці залишається лише одна перша форманта, натомість 

друга і третя форманти зближуються і реалізуються на другій резонансній зоні, як 

це зображено на рисунку 3.11. 
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Рис. 3.11. Спектрограма голосного [о] (диктор Д. Гнатюк) 

 

3.2.6. Акустично-артикуляційні ознаки голосного [у] 

За своїми артикуляційними ознаками голосний [у] є лабіалізованим голосним 

заднього ряду високого підняття. З-поміж усіх голосних заднього ряду він є 

найбільш закритим. Язик під час артикуляції цього звука спрямований вгору до 

мʼякого або навіть до частини твердого піднебіння. Губи водночас дуже 

витягуються вперед у такий спосіб, що утворюють додаткову порожнину перед 

зубами [166, с. 54]. 

З акустичного погляду голосний [у] характеризується наявністю у його 

спектрі трьох резонансних зон, перша з яких є найінтенсивнішою і репрезентує дві 

перші форманти. Частотний діапазон першої резонансної зони становить 200-

1000 Гц. Третя та четверта форманти в спектрі голосного [у] реалізуються на другій 

і третій резонансних зонах відповідно. Ці дві резонансні ділянки мають меншу 

інтенсивність, як порівняти з першою зоною. Спектри голосних [у] та [о] є 

подібними за своєю структурою, однак голосний [у] є компактнішим, перші дві 

форманти в його спектрі більш наближені одна до одної. Більш низьке значення F1 

є наслідком високого підняття язика, а зниження F2 свідчить про більшу 

лабіалізацію [у] порівняно з [о] [80, с. 51; 166]. 
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Розташування резонансних зон у спектрі голосного  

[у] зображено на рисунку 3.12, що містить спектрограму звука у виконанні диктора 

М. Погрібного. 

 

Рисунок 3.12. Спектрограма голосного [у] (диктор М. Погрібний) 

Середні частотні значення перших формант голосного [у], за результатами 

досліджень різних дослідників, наведені в таблиці 3.13 та зображені на рисунку 

3.13. 

 

Таблиця 3.13  

Значення F1 та F2 для голосного [у] в українській мові 

Дослідники F1 (Гц) F2 (Гц) 

Тоцька Н.І. 200-250 400-600 

Іщенко О.С. 350±50 600±70 

Хоменко Л.М. 280±30 450±45 
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Рис. 3.13. Спектр голосного [у] (диктор М. Погрібний) 

 

Як видно з рисунка, перші дві форманти в спектрі голосного утворюють одну 

резонансну зону, значно потужнішу, ніж наступні дві. 

Для простеження змін, що відбуваються у спектральній структурі та 

формантних значеннях голосного [у] було визначено середні частотні показники 

формант звука в співочому та неспівочому різновидах мовлення українських 

співаків оперного та естрадного стилів виконання (таблиця 3.14).  
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Таблиця 3.14  

Середні значення частотних показників формант голосного [у] 

Співаки x̄F1movl x̄F1spiv x̄F2movl x̄F2spiv x̄F3movl x̄F3spiv x̄F4movl x̄F4spiv 

Оперний стиль виконання 

Д. Гнатюк 400 491 477 804 2406 2622 3411 3585 

Р. Майборода 389 648 487 933 2503 2707 3426 3909 

А. Солов’яненко 368 594 548 879 2629 2711 3705 3730 

М. Стеф’юк 350 501 449 765 2625 3016 3600 3611 

В. Лукʼянець 405 471 508 810 2610 2829 3783 4379 

Є. Мірошниченко 373 485 501 783 2670 2582 3656 3779 

 

Естрадний стиль виконання 

С. Вакарчук  403 397 475 485 2894 2292 3672 4034 

О. Пономарьов  318 286 528 658 2913 2536 3475 3984 

І. Шинкарук  406 328 494 644 2811 2605 3779 3850 

 

Як свідчать отримані результати, для голосного [у] під час переходу від 

неспівочого до співочого мовлення найбільш помітним є значне зростання значення 

частоти другої форманти. Це може зумовлюватись як більшим, порівнюючи з 

неспівочим мовленням, просуненням язика вперед, так і меншою участю губ у 

творенні звука [у] у співі. Зростання рівня першої форманти голосного [у] в 

мовленні деяких співаків (66 %) свідчить про його акустичне наближення до звука 

[у] та нижчий ступінь лабіалізації. 

Отримані середні значення формант для кожного голосного в співі ( ) та 

мовленні ( ) порівнювалися для з’ясування тенденції настроювання формантної 

структури звуків ( ). Результати експерименту наведені в таблиці 3.15 (n - 

кількість випадків зміни частотних показників формант, N – загальна кількість 

spiF

movliF

 51...i 
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досліджуваних звукових реалізацій, що становить близько 360 для кожного 

аналізованого співочого стилю) . 

Таблиця 3.15  

Зміна формантної структури голосних звуків у співочому та неспівочому 

мовленні. 

Оперний спів Естрадний спів 

Зміна 

формантних значень N

n

, % 

Зміна 

формантних значень N

n

, % 

movlsp
FF 11 

 70 
movlsp

FF 11 
 46 

movlsp
FF 11 

 14 
movlsp

FF 11 
 10 

movlsp
FF 11 

 16 
movlsp

FF 11 
 44 

movlsp
FF 22 

 51 
movlsp

FF 22 
 64 

movlsp
FF 22 

 40 
movlsp

FF 22 
 23 

movlsp
FF 22 

 9 
movlsp

FF 22 
 13 

movlsp
FF 33 

 51 
movlsp

FF 33 
 79 

movlsp
FF 33 

 33 
movlsp

FF 33 
 0 

movlsp
FF 44 

 26 
movlsp

FF 44 
 41 

movlsp
FF 44 

 49 
movlsp

FF 44 
 21 

movlsp
FF 44 

 26 
movlsp

FF 44 
 38 

 

Отже, якщо підсумувати отримані результати, можна зробити висновок, що 

рівень перших двох формант у спектрі співочих голосних у переважній більшості 

випадків змінювався несуттєво. Найчастіше спостерігалось підвищення рівня 

першої форманти, що свідчить про збільшення розмірів ротового резонатора під час 

співу. Друга форманта змінювала своє положення хаотично, єдиної тенденції 

визначено не було. Це пов’язано, очевидно з індивідуальними особливостями 

налаштування мовних органів (зокрема рухом язика в ротовій порожнині) під час 

співання. Третя та четверта форманти змінювали своє положення в напрямку 

взаємного зближення і утворювали виражений пік, тобто формували ВСФ. Ще 

однією особливістю формантної структури співочих голосів було те, що в голосі 

одного співака значення формант для різних голосних у СМ різнились менше, ніж 
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у НСМ, особливо це стосувалось розташування третьої форманти. Наприклад, 

форманти співочих голосних у СМ Д. Гнатюка мали такі середні значення: 

[а] – 697 Гц, 1490 Гц; 2426 Гц; 3353 Гц; 

[е] – 570 Гц, 1708 Гц; 2395 Гц; 3329 Гц; 

[и] – 409 Гц, 1712 Гц; 2454 Гц; 2985 Гц; 

[і] – 397 Гц, 1978 Гц; 2495 Гц; 3665 Гц; 

[о] – 551  Гц, 1210 Гц; 2515 Гц; 3235 Гц; 

[у] – 491 Гц, 804 Гц; 2406 Гц; 3585  Гц. 

Такі незначні відмінності в частотних показниках формант голосних свідчать 

про стабільне налаштування мовного апарату під час виконання різних голосних на 

всьому діапазоні співочого голосу. Закономірно, що така сталість у розташуванні 

формант більше виявлялась у представників оперного співу, що свідчить про те, що 

в академічній манері виконання частіше застосовуються спеціальні вокальні 

техніки та прийоми.  

Наслідком відносно незмінного положення мовних органів у співі є акустичне 

зближення голосних звуків. Оскільки найбільш важливими для розрізнення якісних 

ознак звуків є перші дві форманти, то зміна цих формант особливо впливає на 

уподібнення звуків один до одного. У ході аудитивного аналізу співу українських 

виконавців академічного та естрадного стилів визначено, що найчастотнішими 

випадками змін співочих голосних були зближення [і] та [и], [у] та [о], [и] та [е]. 

Так, звук [і] вимовлявся із наближенням до [и] у співі Д. Гнатюка, О. Скрипки, 

Н. Яремчука, В. Зінкевича, Р. Кириченко, І. Шинкарук, Лами. Результати 

інструментального аналізу співочого мовлення, під час якого визначались середні 

значення формант голосних, підтвердили результати слухового аналізу, оскільки 

отримані значення формант зазначених вище голосних були майже однаковими і 

відрізнялись у значеннях переважно до 100 Гц. Отримані показники наведені в 

таблиці 3.16. 
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Таблиця 3.16  

Середні значення формант голосних [і] та [и] у співочому мовленні 

Співаки Звуки F1 (Гц) F2 (Гц) 

Д. Гнатюк [і] 397 1978 

 [и] 409 1712 

В. Зінкевич [і] 419 1865 

 [и] 393 1926 

І. Шинкарук [і] 347 2403 

 [и] 345 1884 

 

Наступним за кількісним показником було наближення звуків [у] та [о] один 

до одного. Формантні показники цих голосних у співочому мовленні українських 

виконавців також засвідчують уподібнення їхніх акустичних ознак (таблиця 3.17). 

  

Таблиця 3.17  

Середні значення формант співочих голосних [у] та [о] у співочому мовленні 

Співаки Звуки F1 (Гц) F2 (Гц) 
А. Солов’яненко [у] 594 879 

 [о] 576 1054 

С. Вакарчук [у] 475 485 

 [о] 310 903 

  

Менш частотними були також випадки наближення голосного [о] до [а], [и] 

до [е], [а] до [е], однак і ці випадки зумовлені саме підлаштуванням формантного 

складу голосних у співочому мовленні. 

 

3.3. Висока співоча форманта як показник майстерності співака 

Тембр співочого голосу залежить від того, які обертони супроводжують 

основний тон і в яких зонах звукового спектра вони є найсильнішими. Сукупність 

звучання основного тону та обертонів створює неповторний для кожного виконавця 

тембр голосу. Як зазначали Н. Дрожжина, В. Морозов, тембральне забарвлення всіх 

співочих голосів має спільну ознаку: а саме наявність у тембрі «срібного 
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забарвлення», «металевості» тощо. Ці суб’єктивні оцінки співочого голосу 

пояснюються утворенням у спектрі голосу, так званих низької та високої співочих 

формант [61, 62, 121]. Ще в 1934 році Бартолом’ю під час роботи на 

найдосконалішій для того часу апаратурі встановив, що в професійно поставлених 

голосах завжди є групи посилених високочастотних обертонів, які назвали високою 

співочою формантою (ВСФ) [58, с. 178]. Він зазначав, що ВСФ найяскравіше 

проявляється в голосах оперних співаків, менше – в естрадних чи народних. За 

своєю природою ВСФ – це група підсилених обертонів в зоні 2000–3500 Гц 

(залежно від типу голосу), що забезпечують лункість та естетичні якості 

співацького голосу [4, 19, 58, 61, 62, 119, 123]. Значення ВСФ для співу детально 

досліджене в працях С. Ржевкіна, В. Казанського, Є. Рудакова, В. Батолом’ю, 

Р. Юссона, В. Морозова, Л. Дмитрієва [58, 121, 144, 178, 189]. За результатами 

експериментів встановлено, що у спектрі співочого звука міститься значно більша 

кількість високих обертонів, ніж у спектрі звуці неспівочого розмовного мовлення. 

Особливо помітними є обертони з частотою 2000–3000 Гц. Як виявилось, вони і 

надають звуку дзвінкості та лункості [58,119, 178, 123].  

Варто зазначити, що в українській мові трапляються два варіанти термінів на 

позначення цього явища. Поряд із загальновживаним «висока співоча форманта» 

існує варіант «висока співацька форманта», наприклад у працях з вокально-

методичної підготовки В.Л. Бриліної, Л.М. Ставинської, В.М. Откидача [31, 130]. 

Проте, на нашу думку, варіант «співоча» є більш вдалим для вживання в науковій 

сфері для позначення особливої риси співочого мовлення.  

Встановлено, що залежно від тембру голосу ВСФ може займати різне 

положення у спектрах звуків. Так, наприклад, В. Морозов зазначає, що в басів та 

баритонів ВСФ має частоту 2100-2500 Гц, у тенорів – 2500-2800 Гц, у сопрано – 

3000- 3500 Гц, у дітей віком до 14 років – до 4000 Гц [123]. Е. Бредлі стверджує, що 

ВСФ найбільше проявляється у чоловічих голосах, і чим вищим є тембр голосу, тим 

важче виявити та дослідити в ньому ВСФ [194]. Однак у одного і того самого 
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співака ВСФ не змінює свого частотного розташування і є сталою, як і інші 

форманти, незалежно від голосного звука та висоти ноти, що співаються [19, 58, 61, 

62, 178].  

Величезне значення ВСФ для голосу співака було експериментально 

доведене В. Морозовим, який за допомогою спеціальних електроакустичних 

фільтрів «вирізав» ВСФ з голосу співака та перезаписав її окремо на іншу плівку. У 

такий спосіб він отримав змогу окремо прослухати голос без співочої форманти та 

саму високу співочу форманту. Такі записи були продемонстровані на засіданні 

студентського наукового товариства вокального факультету Ленінградської 

консерваторії. Перед початком демонстрації слухачам роздали анкети з проханням 

записати свої враження. Після опрацювання анкет були зроблені висновки, що ВСФ 

в ізольованому стані схожа на спів солов’я, а співочий голос без ВСФ звучить 

тьмяно, нерозбірливо та не має лункості [123]. Отже, ВСФ – це один з 

найважливіших об’єктивних показників якості співочого голосу. Саме ступінь її 

інтенсивності в спектрі визначає важливі естетичні та вокально-технічні 

властивості співацького голосу [19, 58, 123]. За допомогою спеціальних 

комп’ютерних технологій В. Морозов, дослідивши співочі голоси, зробив висновки 

про значні відмінності у вокальних техніках представників різних стилів виконання 

– народного, естрадного та академічного. Для аналізу він використовував 

спектральні графіки голосу співаків, що дало змогу наочно оцінити відносний 

рівень обертонів співочого звука, зокрема й рівень ВСФ [123]. Отримані 

В. Морозовим результати наведені в таблиці 18. 
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Таблиця 3.18 

Середні значення відносного рівня ВСФ (%) і її частотного діапазону в 

спектрі голосу (За В. Морозовим) 

Категорія співаків Відносний рівень 

ВПФ, % 

Частотне 

розташування ВПФ 

(F, Гц) 

Академічні співаки чол 

жін 

42,4 + 13,4 

27,2 + 7,0 

2529,9 + 160,4 

3071,8 + 269,9 

Естрадні співаки чол 

жін 

11,8 + 5,1 

12,3 + 9,5 

2812,4 + 194,5 

3489,7 + 227,8 

Народні співаки чол 

жін 

3,6 

1,7 

3043 

2356 

 

Унаслідок проведеного аналізу В. Морозов робить висновки, що рівень ВСФ 

в академічних співаків значно вищий, ніж у естрадних і народних, і є стабільним у 

спектрі співочого голосу під час співання різних голосних та різних нот 

діапазону [123]. 

У науковій літературі є різні гіпотези щодо механізму формування високої 

співочої форманти. Так, Є. Рудаков зазначав, що ВСФ виникає внаслідок тертя 

повітряного потоку з краями голосових зв'язок, тому за своєю природою ВСФ 

схожа на звичайний свист [178]. Е. Бредлі стверджував, що співоча форманта є 

результатом маніпуляцій виконавця з гортанню [194]. Дж. Сунберг висунув 

гіпотезу про те, що ВСФ утворюється завдяки значному пониженню гортані співака 

[211]. Те, що ВСФ виникає в гортані, вперше припустив Бартолом’ю. Надзв’язкова 

порожнина гортані, що утворюється між входом в гортань та голосовим зв’язками, 

має розміри 2,5 – 3 см і резонує на частоти 2,500-3000 Гц [56, 178, 180, 183]. 

Л. Дмитрієв підтвердив, що ВСФ дійсно формується в гортані. Проведені ним 

рентгенологічні дослідження дали змогу констатувати, що в артикуляційному 

апараті кваліфікованих вокалістів під час співу спостерігається порожнина, 

розташована між надгортанником та голосовими зв’язками [56, 178, 180, 183]. Ця 

порожнина в співі завжди помітно відокремлена від глотки опущеним 

надгортанником та звуженням входу в гортань. Її розміри й конфігурація не 
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змінюються під час співання різних голосних на всьому нотному діапазоні, що дає 

змогу говорити про стабільність частотних значень високої співочої форманти для 

певного виконавця (рис. 3.14) [58; 178, 180, 183].  

 

Рис. 3.14. Прикривання надгортанником входу в гортань під час співочого 

мовлення (За Л. Дмитрієвим). 

Акустична роль такої порожнини як локального резонатора, що формує 

високу співочу форманту, була також експериментально доведена 

В. Морозовим [123]. Дані, отримані цим дослідником, підтвердили думку, що саме 

порожнина, розташована між глоткою та голосовими зв’язками людини, посилює 

високочастотні гармоніки (2000-3500 Гц) у спектрі голосу [123, 178, 180, 183].  

 На прикладі уривків співу українських оперних та естрадних виконавців було 

проаналізовано механізми та тенденції утворення високої співочої форманти. 

Насамперед варто зазначити, що загалом ВСФ частіше спостерігалась у співі 

оперних професійно поставлених голосів. Менш численною і слабше вираженою 

була ВСФ в естрадному співі (Для порівняння 90 % в оперному , 65 % в естрадному) 

[178, 180, 183].  

Щодо частот, на яких формується висока співоча форманта, думки 

дослідників різняться. Як зазначалось вище, одні (наприклад І. Алдошина) 
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зазначають, що співочі форманти формуються шляхом об’єднання третьої, 

четвертої та п’ятої формант з утворенням чітко окресленого піку; інші (В. Морозов) 

стверджують, що в спектрі співочого голосу третю, четверту та п’яту форманти 

голосних не виокремлюють взагалі, натомість говорять загалом про першу, другу 

форманти та високу співочу форманти, яка виникає у різних ділянках спектру 

залежно від тембрального забарвлення голосу людини [4-6, 121, 123, 178, 180, 183]. 

У результаті наших спостережень можемо назвати два основні чинники, які 

впливають на частотні показники високої співочої форманти. Першим і головним 

чинником, безумовно, є тембр голосу. У чоловічих та жіночих голосах ВСФ 

закономірно розташовується на різних частотах [178, 180, 183]. 

На наведеному графіку спектра (рис. 3.15) зображені огинальні спектрів 

голосних звуків [о] у виконанні Д. Гнатюка (склад [бо], слово «глибоке», зображено 

неперервною лінією) та Є. Мірошниченко (склад [бо], слово «бо» зображено 

пунктиром). 

 

Рис. 3.15. Спектри співочих голосних звуків [о] у виконанні Д. Гнатюка та 

Є. Мірошниченко 

Як видно, у голосі баритона Д. Гнатюка ВСФ формується на частоті 

приблизно 2200-2400 Гц, що відповідає показникам третьої форманти неспівочого 

голосного [і]. У контральто Є. Мірошниченко ВСФ є слабше вираженою та 
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розташовується на частоті приблизно 3300 Гц, тобто наближається до четвертої 

форманти неспівочого голосного [і]. Проте не лише гендерний чинник впливає на 

частотне розташування ВСФ. Важливим є власне тембр голосу: було помічено, що 

чим вищим є голос, тим вищими будуть і частотні показники високої співочої 

форманти. На рисунку 3.16 подано спектральні зрізи співочих голосних [е] у 

виконанні баса Б. Гмирі (слово «де») та тенора А. Солов’яненка (слово «де»). 

Спектральний зріз співочого голосного у виконанні А. Солов’яненка зображений 

на рисунку неперервною лінією, а у виконанні Б. Гмирі – пунктиром. ВСФ є 

приблизно однаково вираженою у співі обох виконавців, проте в А. Солов’яненка 

вона має частотні характеристики приблизно 2600 Гц, а в Б. Гмирі – 2100 Гц. 

Різниця в частотному розташуванні високої співочої форманти спричинена різними 

тембровими характеристиками співочих голосів [178, 180, 183]. 

 

Рис. 3.16. Спектри співочих голосних [е] у виконанні Б. Гмирі й А. Солов’яненка 

 

Рисунок 3.17 демонструє спектральні зрізи співочих голосних [о] у виконанні 

естрадних співаків О. Білозір (пунктирна лінія, склад [до], слово «додому») і 

В. Зінкевича (неперервна лінія, слово «до»).  
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Рис. 3.17. Спектри співочих голосних [о] у виконанні О. Білозір і 

В. Зінкевича 

 

 Висока співоча форманта в жіночому голосі розташовується на частоті 

приблизно 3700 Гц, в чоловічому голосі 3000 Гц. Загалом в естрадному співі ВСФ 

виражена менш інтенсивно, як порівняти з оперними голосами (наприклад спів 

Д. Гнатюка). Але, водночас, помічено, що в естрадних виконавців чоловічої статі 

ВСФ формується на вищих частотах, ніж у оперних співаками. 

Дослідники І. Алдошина та Ю. Ільїнов вважали, що ВСФ формується завдяки 

зближенню третьої, четвертої та п’ятої формант у співі, унаслідок чого формується 

пік у спектрі голосу, який і утворює ВСФ [4-6]. Проте, за нашими спостереженнями, 

не лише третя, четверта та п’ята форманти можуть зближуватись. Таку властивість 

має також і друга форманта. Це найпомітніше в спектрах співочих голосних 

високого підняття [і] та [и]. В огинальних спектрів цих звуків чітко видно, що друга 

форманта звуків співочого мовлення має набагато вищу інтенсивність, порівнюючи 

зі звуками неспівочого мовлення, і разом із третьою формантою утворює так званий 

пік у спектрі голосу [178, 180, 183]. На рисунку 3.18 зображено огинальну спектра 

голосного [і] (склад [сві] зі слова «світло») у неспівочому (суцільна лінія) та 

співочому (пунктирна лінія) мовленні естрадного співака С. Вакарчука. 
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Рис. 3.18. Спектри голосних [і] у виконанні С. Вакарчука 

 

На рисунку 3.19 зображено огинальні спектрів голосного [і] у неспівочому 

(пунктир) та співочому (суцільна лінія) різновидах мовлення Д. Гнатюка (слово 

«під»). У наведених випадках реалізації співочого голосного [і] друга форманта 

зберігає приблизно такі ж самі частотні значення, як і в мовленні, проте виражена 

інтенсивніше і так само бере участь в утворенні ВСФ, зближуючись з третьою 

формантою. 

 

Рис. 3.19. Спектри голосних [і] у виконанні Д. Гнатюка 
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Проаналізувавши отримані випадки утворення високої співочої форманти у 

фрагментах співу українських оперних та естрадних виконавців, можемо 

стверджувати про існування певної тенденції щодо залежності розташування 

високої співочої форманти від типу артикульованого голосного. Так, наприклад, у 

звуках [е], [і] та [и] висока співоча форманта утворювалась частіше на більш 

низьких частотах, ніж у інших звуках. Спільною рисою цих звуків є дифузність. 

Тобто відстань між першою та другою формантами в них є набагато більшою у 

порівнянні з відповідним показником інших голосних, тому висока співоча 

форманта в їхніх спектрах виникає частіше завдяки зближенню другої, третьої та 

четвертої формант, натомість у звуках [а], [о], [у] утворення високої співочої 

форманти зумовлює зближення третьої, четвертої та п’ятої (якщо виокремлюється) 

формант, тому частота високої співочої форманти в них є вищою [178, 180, 183].  

Також утворення високої співочої форманти позначається і на акустичних 

параметрах звука. Так, часто налаштований особливим чином мовний апарат 

співака спричиняє вимову звуків, наближених один до одного. Деякі дослідники 

навіть зазначають, що в співочому мовленні варто говорити не про окремі голосні 

звуки, а про один звук, який так і називають «співочим голосним». Цей звук, на 

думку вчених, виникає внаслідок особливої специфічної роботи мовного апарату 

співака [19, 58, 119, 120, 123]. На нашу думку, в українському співочому мовленні 

говорити про цілковите зближення голосних звуків не варто, дослідження 

українського співочого мовлення показало, що в нашому вокалі має місце лише 

часткове наближення одних звуків до інших, це було підтверджено як результатами 

аудитивного, так і інструментального експериментів. Ці закономірності, з-поміж 

інших чинників, зумовлені також і особливими налаштуваннями мовного апарату 

співаків, змінами у формантній структурі та формуванням високої співочої 

форманти в спектрі голосних звуків.  

Також варто зазначити, що перша і друга мовленнєві форманти звука є 

основними для розрізнення якісних параметрів голосних, тобто за допомогою 
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обертонів, що утворюються на частоті, відповідній до перших двох формант, ми й 

можемо ідентифікувати в потоці мовлення певні голосні. Оскільки друга форманта 

часто в аналізованих випадках змінювала своє частотне значення, то й якісні 

характеристики голосних звуків також закономірно змінювались, що призводило до 

так званого зближення голосних звуків у співі. Так, часто під час аудитивного 

аналізу зазначалась така особливість вимови, як наближення звука [о] до звука [а]. 

Було висловлено припущення, що така вимова може бути спричинена впливом 

російського мовлення. Але внаслідок аналізу спектрів зазначених голосних було 

помічено тенденцію істотного підвищення значення другої форманти голосного [о]. 

Середніми мовленнєвими значеннями другої форманти голосного [о] є, за 

Н. Тоцькою 600-700 Гц, за О. Іщенком 750 Гц. А значення другої форманти 

голосного [а] за Н. Тоцькою 1200-1300 Гц, за О. Іщенком – 1630 Гц. Тобто 

підвищення другої форманти голосного [о] пояснює зближення якісних 

характеристик звуків та схожу їх вимову в співі. Наприклад, на рисунку 3.20 

зображено спектр голосного [о] у виконанні Д. Гнатюка (слово «глибоке»). 

Значення другої форманти у цьому випадку становить 1010 Гц, що є вищим, ніж 

показник другої форманти неспівочого голосного [о]. 

 

Риc. 3.20. Спектр співочого голосного [о] у виконанні Д. Гнатюка 
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Також під час аудитивного аналізу аудитори часто зазначали зближення 

звуків [а] та [е]. Це зумовлено, на нашу думку, з одного боку, впливом діалектного 

мовлення, а з іншого – особливими налаштування мовного апарату співака. Як 

результат такого особливого положення мовних органів, у спектральних 

огинальних співочого звука [а] спостерігалось зростання значення другої форманти. 

У неспівочому мовленні частотні показники другої формати звука [е] вищі, ніж 

показники відповідної форманти голосного [а] в середньому на 200 Гц (за 

Н. Тоцькою значення другої форманти [а] 1200–1300 Гц, [е] 1500 Гц, за О. Іщенком 

значення другої форманти [а] 1200 Гц, [е] 1630 Гц. Тобто підвищення рівня другої 

форманти голосного [а] у співочому мовленні стає підтвердженням його 

аудитивного зближення з голосним [е]. На рисунку 3.21 зображено графік спектра 

голосного [а] під наголосом у виконанні співачки Євгенії Мірошниченко (слово 

«так»). 

 

Рис. 3.21. Спектр співочого голосного [а] у виконанні Є. Мірошниченко 

 

Друга форманта цього звука має частоту 1596 Гц. У мовленні частота другої 

форманти голосного [а] за Н. Тоцькою становить 1200-1300 Гц, а за О. Іщенком – 

1200 Гц. За своїм значенням вказана форманта наближається до відповідної 
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форманти голосного [е]. Тому слухач і може помічати його зближення з голосним 

[е]. 

Особливістю високої співочої форманти, що підтвердилася під час 

аудитивного та інструментального аналізів українського співочого мовлення, є 

стабільне положення ВСФ в спектрі голосу одного виконавця незалежно від 

артикульованого звука та ноти, що співається [178, 180, 183]. Для прикладу 

розглянемо спектральні зрізи співочих голосних заднього ряду у виконанні 

Д. Гнатюка (слово «пан», склад [бо] зі слова «глибоке», слово «тут»). На рисунку 

3.22 містяться спектральні зрізи голосних звуків заднього ряду. Голосний [а] 

зображений суцільною лінією (слово «пан»), голосний [о] пунктиром (склад [бо] зі 

слова «глибоке»), голосний [у] перервною (слово «тут»). ВСФ на всіх огинальних 

кривих займає приблизно одне і те саме місце, тобто має майже однакові частотні 

значення у спектрах всіх трьох проспіваних звуків. Так, ВСФ у спектрі голосного 

[а] має частоту приблизно 2240 Гц, у спектрі голосного [о] – 2595 Гц, у спектрі 

голосного [у] – 2405 Гц. 

 

Рис. 3.22. Спектри співочих голосних [а], [о], [у] у виконанні Д. Гнатюка 

 

 На рисунку 3.23 зображено спектральні зрізи голосних переднього ряду [і], 

[и] та [е] у виконанні Д. Гнатюка(слово «під», склад [би] зі слова «любити», склад 



127 

 

[бе] зі слова «лебедонько»). Графік спектра голосного [і] зображений суцільною 

лінією (слово «під»), [и] – пунктирною (слово «любити»), а [е] перервною лінією 

(слово «лебедонько»). Центральна частота високої співочої форманти голосних [і], 

[и], [е] становила 2363 Гц, 2300 Гц, 2290 Гц відповідно. 

 

Рис. 3.23. Спектри співочих голосних [і], [и], [е] у виконанні Д. Гнатюка 

 

Отже, висока співоча форманта в голосі баритона Д. Гнатюка є чітко 

вираженою на приблизно однаковій частоті 2400±100 Гц. В. Морозов під час 

експериментальних досліджень констатував, що середня частота високої співочої 

форманти в оперних співаків з типом голосу баритон становить 2100-2500 Гц [119, 

121, 123]. Наш експеримент також підтвердив ці дані, хоча дослідження 

В. Морозова велися на матеріалах російського співочого й неспівочого мовлення 

[178, 180, 183].  

Простежимо, в який спосіб утворюється висока співоча форманта у співака 

іншого тембру голосу – баса Б. Гмирі. На рисунку 3.24 зображено спектральні зрізи 

голосних заднього ряду [а] (суцільна лінія, склад [ба], слово «баба»), [о] (пунктирна 
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лінія, склад [бо], слово «глибоке») та [у] (перервна лінія, слово «тут»). 

 

Рис. 3.24. Спектри співочих голосних [а], [о], [у] у виконанні Б. Гмирі  

 

 Середня частота високої співочої форманти в голосних заднього ряду 

становила 2300-2350 Гц. Загалом закономірність розташування високої співочої 

форманти на приблизно одній і тій самій частоті в одного й того самого співака 

зберігається, проте наявна й тенденція до певного коливання положення високої 

співочої форманти залежно від ряду голосного, що співається [178, 180, 183].  

 Щоб довести, що розташування високої співочої форманти у спектрі звука не 

залежить від співаної ноти, проведено експеримент, під час якого порівнювалось 

виконання тієї самої пісні «Ніч яка місячна» виконавцями з різними тембрами 

голосу. Виокремлено фрагменти співу голосних звуків в одних і тих самих словах, 

проспіваних на одних і тих самих нотах різними виконавцями з різним тембром 

голосу а також різним стилем виконання (естрадним та оперним). Згодом 

порівнювалось розташування, інтенсивність та частотне значення високої співочої 

форманти. Матеріалом для експерименту слугували записи співу пісні «Ніч яка 

місячна» у виконанні оперних співаків Б. Гмирі, Д. Гнатюка, А. Солов’яненка, 

естрадних виконавців О. Пономарьова та І. Шинкарук [178, 180, 183].  
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Порівняймо наприклад спектральні зрізи співочих голосних [а] у позиції під 

наголосом у слові «коханая» у виконанні оперних співаків Д. Гнатюка та Б. Гмирі. 

Їхні голоси мають різні тембри: Д. Гнатюк – баритон, Б. Гмиря – бас. Середня 

частота основного тону в їхньому співочому голосі під час виконання пісні «Ніч яка 

місячна» становила 219 Гц та 185 Гц відповідно. На рисунку 3.26 спектр голосу 

Д. Гнатюка зображено неперервною лінією, Б. Гмирі – пунктиром. 

 

 

Рис. 3.25. Спектри співочих голосних [а] у виконанні Д. Гнатюка й Б. Гмирі 

 

Середня частота високої співочої форманти в Б. Гмирі має значення 2200 Гц, 

у Д. Гнатюка – 2400 Гц. Різниця становить приблизно 200 Гц. В обох випадках 

спостерігалось значне зростання рівня другої форманти порівнюючи з середньо-

мовленнєвими показниками (1530 Гц в Б. Гмирі і 1700 Гц у Д. Гнатюка). Також у 

Б. Гмирі показник четвертої форманти є набагато нижчим, ніж середні мовленнєві 

(2953 Гц на противагу значенню у неспівочому мовленні 3300-3700 Гц). У 

Д. Гнатюка четверта форманта теж має менше частотне значення (3280 Гц). Тож 

окреслюється тенденція до зближення другої, третьої та четвертої формант у 

співочих голосних [а] Д. Гнатюка та Б. Гмирі і формування чіткого піку в 

спектральній кривій, що і є високою співочою формантою [178, 180, 183].  
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На рисунку 3.27 порівняно спектри голосних у представників різних стилів 

співу, наприклад, голосний [и] у слові «видно» у наголошеній позиції у виконанні 

О. Пономарьова та Б. Гмирі. Суцільною лінією зображено спектр голосного [и] у 

виконанні Д. Гнатюка, пунктиром – спектр голосного [и] у виконанні 

О. Пономарьова. Різниця у значеннях високої співочої форманти тут велика і 

становить приблизно 1100 Гц (у Б. Гмирі –1900 Гц, у О. Пономарьова – 2976 Гц). 

В. Морозов вказував на різницю в утворенні та значеннях високої співочої 

форманти в співі оперних та естрадних виконавців [123, 178]. До того ж, на таку 

різницю, безумовно, впливає і різниця тембрів співочих голосів (баса і тенора). На 

нашу думку, у голосах цих співаків ВСФ утворилась різним шляхом. Так, у голосі 

Б. Гмирі вона збіглася з другою формантою, натомість третя та четверта форманти 

свого положення не змінили, як порівняти зі значеннями неспівочого [и]. А в голосі 

О. Пономарьова перші дві форманти не змінили свого розташування, водночас, 

значення третьої форманти зросло, а четвертої форманти навпаки знизилось. Ці дві 

форманти утворили одну пікову зону в спектрі звука зі значенням приблизно 

2900 Гц. 

 

Рис. 3.26. Спектри співочих голосних [и] у виконанні О. Пономарьова та Б. Гмирі 

На рисунку 3.27 зображено спектри голосних [і] у наголошеній позиції у слові 

«ніч» у виконанні Д. Гнатюка (баритон) та Б. Гмирі (бас). Графік спектра голосного 

Д. Гнатюка зображений суцільною лінією, пунктир позначає огинальну спектра 



131 

 

голосного [і] у виконанні Б. Гмирі. Як видно з рисунка, ВСФ є досить потужною в 

обох співаків та в обох випадках формується шляхом зближення другої, третьої та 

четвертої формант. У голосі Б. Гмирі ВСФ займає нижче частотне положення, у 

порівнянні з голосом Д. Гнатюка. Різниця в показниках становить приблизно 

500 Гц. 

 

Рис. 3.27. Спектри співочих голосних [і] у виконанні Д. Гнатюка та Б. Гмирі 

 

Якщо порівняти той самий звук [і] у виконанні баритона Д. Гнатюка із 

тенором А. Солов’яненком, то видно, що ВСФ формується у спектрі голосного 

А. Солов’яненка на вищій частоті порівняно з голосом Д. Гнатюка (рис. 3.28) 

(пунктирною лінією зображено графік спектра голосного у виконанні 

А. Соловʼяненка, неперервною лінією – спектр голосного Д. Гнатюка). 
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Рис. 3.28. Спектри співочих голосних [і] у виконанні Д. Гнатюка та 

А. Солов’яненка 

 

На аналізованих графіках простежується тенденція до зростання частотного 

значення високої співочої форманти зі зростанням висоти співацького голосу. Так, 

середня частота основного тону голосу під час виконання пісні «Ніч яка місячна» у 

Б. Гмирі становила 185 Гц, у Д. Гнатюка – 219 Гц, а в А. Солов’яненка – 256 Гц. 

Середня частота високої співочої форманти в них становить 1900 Гц у Б. Гмирі, 

2300 Гц у Д. Гнатюка і 2600 Гц у А. Солов’яненка. Відповідно висока співоча 

форманта найменше значення має у голосі Б. Гмирі, середнє – у Д. Гнатюка, 

найвище положення вона займає у голосі А. Солов’яненка. 

Проведене експериментального дослідження співочого мовлення різних 

співаків під час виконання пісні «Ніч яка місячна» засвідчило, що висока співоча 

форманта в різних голосах жодного разу не мала однакового частотного значення, 

попри те, що співались такі самі голосні на однаковому нотному діапазоні. Це знову 

дає змогу стверджувати, що головним чинником, що визначає межі розташування 

високої співочої форманти, є тембр співацького голосу [178]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Співоче мовлення як особливий різновид мовленнєвої діяльності 

людини, безумовно, вирізняється специфічними акустичними особливостями, що 

з’являються унаслідок особливого налаштування органів мовного апарату, до яких 

вдаються співаки для породження лункого, потужного, естетично привабливого 

співочого голосу. Різноманіття вокальних шкіл та величезний масив 

загальновідомих та індивідуально-авторських вокально-методичних порад 

зумовлюють появу таких найбільш частотних та загальноприйнятих акустичних 

особливостей співочого мовлення як збільшення тривалості й інтенсивності 

співочих звуків, особливості формантної будови голосних, зокрема поява в їхніх 

спектрах високої співочої форманти. 

2. Під час проведення експериментального дослідження зміни 

інтенсивності співочого звука в порівнянні з неспівочим встановлено, що, по-

перше, сила звука в переважній більшості обраних для експерименту фрагментів 

була вищою саме в співочому мовленні. Це спостерігалось у 80 % випадків (в 

оперних співаків показник був стовідсотковим, в естрадних становив 73 %). 

Водночас гендерний чинник та тембральне забарвлення голосу співака, за нашими 

спостереженнями, не впливали на зростання чи зниження потужності звуків у співі.  

3. Співочий та неспівочий різновиди мовлення відрізняються також і 

змінами у формантній структурі голосних. Це пов’язано з особливими 

налаштуваннями артикуляційного апарату, використанням вокальних технік та 

появою у співочих звуках високої співочої форманти – групи підсилених обертонів 

у спектрі голосу, що впливають на якісні характеристики голосу, його лункість та 

естетичні якості. Результати проведеного експерименту засвідчили, що рівень 

перших двох формант у спектрі українських співочих голосних у переважній 

більшості випадків підвищувався, хоча рівень першої форманти змінювався менше 

(до 100 Гц). Третя, четверта та п’ята (якщо така виокремлювалась) форманти 



134 

 

змінювали своє розташування в напрямку взаємного зближення й утворювали 

виражений пік, тобто формували високу співочу форманту.  

4. Унаслідок проведеного експериментального дослідження з’ясовано, 

що в спектрі звуків, породжених професійним поставленим співацьким голосом, 

майже завжди наявна висока співоча форманта (група особливо підсилених 

обертонів). Єдиним чинником, що впливає на частотні характеристики ВСФ, є 

тембр голосу. Так, залежно від типу голосу, ВСФ формується на частоті від 2000 Гц 

в чоловічих голосах до 3300 Гц  у високих жіночих голосах. Більш потужно висока 

співоча форманта проявляється в спектрах оперних голосів, а в представників 

естрадного співу вона була менш інтенсивною. 
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РОЗДІЛ 4  

ВАРІАТИВНІСТЬ ОРФОЕПІЧНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СПІВОЧОМУ МОВЛЕННІ 

 

Отримані відомості про роботу органів артикуляційного апарату в співочому 

мовленні, про зміну їхньої конфігурації та особливі вимоги до естетичного 

складника мовлення в співі дають змогу констатувати, що в співочому мовленні 

неминуче простежуватимуться зміни якісних та кількісних ознак певних голосних 

та приголосних звуків. На такі зміни, зокрема, вказують і отримані внаслідок 

експериментального аналізу відомості про акустичні параметри співочих голосних. 

Високий рівень дикції співака, чітка вимова ним голосних та приголосних звуків 

мають винятковий вплив на породження співочого мовлення особливої естетичної 

ваги [181]. Оскільки співоче мовлення є симбіозом музичного та вербального 

компонентів, то чітка вимова й розбірливість мовлення виконавця, безсумнівно, є 

не менш важливими для створення позитивного враження від почутого музичного 

твору в слухача, ніж мелодія з винятковими акустичними спецефектами, гучністю 

тощо. Як відомо, кожна літературна мова має свій набір кодифікованих норм, що 

регулюють вибір певного алофона кожної фонеми для конкретної ситуації залежно 

від позиції звука в слові й синтагмі (наприклад сильні та слабкі позиції голосних) 

та звукового оточення та змін звуків у мовному потоці (асиміляції та акомодації). 

Рівень дотримання цих норм свідчить про особистий рівень мовленнєвої 

компетенції та культури мовця, загалом впливає на чіткість його мовлення та, як 

наслідок, на сприйняття мовлення слухачем [181]. Орфоепічні норми української 

мови були об’єктом вивчення в багатьох наукових дослідженнях, зокрема описані 

в працях Н. Тоцької, М. Наконечного, М. Жовтобрюха, В. Берковець, 

М. Погрібного [23, 135, 159, 164, 165, 166]. Орфоепічні норми як невіддільна умова 

функціонування літературної мови є обов’язковими для дотримання усіма носіями 

мови. Але варто мати на увазі, що орфоепічні норми склались з урахуванням лише 
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неспівочого способу реалізації мови, орфоепія співочого мовлення малодосліджена, 

вимовні норми для співочого мовлення, зокрема й українського, досі не 

кодифіковані. Тому в разі виявлення в співочому мовленні відхилень від чинних 

вимовних норм української мови потрібно зважати, що виявлене явище не можна 

лише однозначно кваліфікувати як помилкову вимову, адже особливий різновид 

мовлення потребує особливих способів артикуляції, що вимагаються вокальними 

техніками та прийомами для забезпечення лункості та потужності проспіваного 

звука та, водночас, економії сил мовця. Крім того, мовлення в співі, ще більше, ніж 

неспівоче, тяжіє до мелодійності та милозвучності [181]. Саме поняття 

«милозвучності», як зазначають Н. Тоцька, Ю. Мосенкіс, ще точно не визначене в 

науковій літературі, зокрема й не з’ясовано, чи це наукове, чи естетичне поняття 

[124, 125]. Проте, за словами Н. Тоцької, «те, що українська мова відзначається 

особливою милозвучністю, відомо здавна, і, здається, ніхто не сумнівається в цьому 

тепер...» [164]. Тлумачний словник української мови за редакцією В. Бусела дає 

визначення поняттю «милозвучний» як «приємний для слуху; той, що видає приємні 

для слуху звуки» [32, С. 524]. 

Милозвучність українського мовлення досягається за допомогою спрощення 

груп приголосних, тяжіння до однакової кількості голосних та приголосних звуків 

у словах та їхнього рівномірного чергування, варіативності приголосних звуків 

тощо. Ті самі явища спостерігаються і в співочому мовленні, понад те, тут тяжіння 

до спрощення груп приголосних, виділення голосних звуків спричинені ще й 

потребами реалізації вокальних прийомів та технік. Спів, як відомо, вибудовується 

насамперед на голосних звуках, які можливо виділяти динамічно та темпорально з-

поміж основного мовного потоку. Це в деяких випадках впливає на недостатню 

увагу та чіткість артикуляції певних приголосних звуків, особливо якщо 

трапляється важка для артикуляції комбінація консонантів, що стає причиною 

появи випадків вимови, відмінної від нормативної [181].  
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Для простеження та виявлення особливостей вимови голосних та 

приголосних звуків в українському співочому мовленні академічного та естрадного 

стилів виконання було проведено експеримент, у  результаті якого було виявлено 

найпоширеніші варіанти вимови українських голосних та приголосних, що не 

відповідають орфоепічним нормам неспівочого мовлення. Серед них у системі 

голосних звуків були найчастотнішими такі: 

1. наближення [і] до [и]; 

2. наближення [а] до [е]; 

3. відсутність якісної редукції голосного [е] в ненаголошених позиціях; 

4. повна якісна редукція голосного [и] до [е] в ненаголошених позиціях; 

5. зближення голосних [о] й [у]. 

У системі українського співочого консонантизму найбільш частотними є: 

1. м’яка вимова шиплячих, зокрема [ч]; 

2. відсутність вокалізації сонорних приголосних у властивих для цього 

явища позиціях; 

3. вимова на місці звукосполучення [шч] звука [ш:]; 

4. вимова на місці подовжених приголосних звичайних; 

5. недотримання асиміляцій за місцем і способом творення, 

твердістю/м’якістю, дзвінкістю/глухістю; 

Ймовірними причинами, що вплинули на появу такого роду вимови в 

співочому мовленні, є такі: 

1. Специфічні налаштування мовних органів у співочому мовленні, 

спричинені спеціальними техніками вокального мистецтва.  

2. Інтерферентний вплив сусідніх мов (зокрема російської) та діалектного 

мовлення. Відхилення цього типу спостерігались доволі часто, не впливали на 

покращення акустичних характеристик співочого мовлення та враження від 

проспіваного твору. Також такі способи артикуляції почасти спостерігались і в 

неспівочому мовленні співаків.  
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3. Особистий рівень мовної культури окремого мовця, індивідуальні 

фізіологічні особливості співаків та намагання співаком створити власну 

неповторну манеру виконання. Такі особливі способи артикуляції звуків, 

наприклад, представлені хрипкістю голосу під час співу та відсутністю цієї 

особливості в неспівочому мовленні Святослава Вакарчука, придиховістю 

зімкнених приголосних [т] та [д] у оперних співаків А. Солов’яненка, Д. Гнатюка 

та естрадних співаків С. Вакарчука, Н. Дзеньків тощо. 

 

4. 1. Особливості вимови українських співочих голосних звуків 

 Наближення голосного [і] до [и] 

Наближення голосного звука [і] до [и], за результатами аудитивного аналізу, 

виявилось найчастотнішим варіантом особливої вимови голосних звуків, однаково 

поширеним серед представників естрадного та академічного співу. Така 

артикуляція голосного [і] спостерігалась у мовленні 60 % виконавців: 

 Анатолій Солов’яненко: [в̕ іи у̌ ч а́ р], [дʹ іи ў ч и̃е н˚ о]̃,[нʹ і  ̃́́и ж к ие], 

 [б ̕і̃́́и ɩ̆ сʹ а],[б ̕іи д˚ о л а́ х а], [в̕ іи̃́́  т р е],[б ̕і́и́ д н и̃е ɩ̆], [о дʹ іи р в и], [с˚ о́ к̕ іи л],  

[зʹ лʹ іи т а́ у]̆,[н е̃и рʹ і̃́́и д н и̃е х], [т˚ о в а р ие ш̕ іи],[в еи с е́ лʹ іи сʹ тʹ], [в˚о·в̕ і ́к ие]. 

 Дмитро Гнатюк: [б̕ і̃́́и л иеɩ̌], [рʹ iи д н е̃́ · нʹ к а], [м а̃· тʹ iи р], 

 [рʹ iи д н е̃́ · нʹ к а], [р˚ о з ц в̃ iи т ·ϳ˚·у·тʹ],[к в̓ ĩ́́
и т ие], ,[рʹ iи д н е̃́ · нʹ к а],  

[рʹ ĩ́́
и д н˚ о̃ г˚ о], [з˚ у с т рʹ iи ч̓ iи], [ч˚ у· ж̓ ĩ́́

и ɩ̆], [к в̓ iи т˚ у́ ч˚ у], 

 [с в̓ iи т а̃ н к˚ о́ в̓ i ̃м], [р а́ д˚ о ш ч̓ іи], [т е̃и м нʹ і ̃́́и ш̓ іи], [г˚ о рʹ і̃́́ ̃́́и х а], [іи д˚ у́·тʹ], 

[в̓ іи д͡дж ч˚ у́ т ие], [цʹ іи л˚ у̃́  н˚ о̃ к], [нʹ і ̃́́и ж н и̃е ɩ̆], [ч а рʹ іи у ̆н а̃́] 

 Олег Скрипка: [п о˚ в̕ і̃́́и ɩ̌], [в и́ рʹ іи ɩ̆], [з дʹ іи ɩ̆ с н и̃́  л ие сʹ],[м рʹ і̃́́и ϳ і], 

[п р˚ о з˚ о́·рʹ іи], [п ̕іи с е̃́ · нʹ],[с в̓ і̃́́и т еи р], [н е̃и п˚ о̃ м ̓і ̃́́и т н и̃е х], [к в̓ і̃́́и т ие],  

[п˚ о·цʹ і л˚ у̃́  н к̓ іи у]̆,[с в̕ і̃́́и т˚ у], [д ие в̓ і̃́́и цʹ:·а ],[з п̓ іи д], [о·б ̓ іи ɩ̆ м˚ у̃̃́],  

[м ̓ і ̃́́и ц н˚ о]̃,[с т рʹ і̃́́и л к˚ у], [ф̓ іи г˚ у́ р а],[з іи б р а́ у]̆, [п˚ о· цʹ іи л˚ у̃́  н˚ о ̃к], 

[п л˚ о́ ш ч̓ іи], [к в̓ і̃́́и т н е]̃,[сʹ тʹ і и н и̃́], [с п˚ о́ к̓ іи ɩ̆], [в̓ іи д л еи тʹ і ́л ие] 
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 Назарій Яремчук: [д ие тʹ ̇а̇ ́ ч̕ іи], [зʹ і̃́́и р к а], [м а̃́  т еи рʹ іи], 

 [с т рʹ іи т и], [д в̓ іи], [б а́ тʹ к̓ іи ў сʹ к е], [д ие тʹ·а·ч̓ іи ɩ̆], [с рʹ і̃́́и б н а]̃, [б̓ іи л ие ɩ̆], 

[в̓ іи д л˚ у́· нʹ·а̃ м ], [о п̓ іи ў н˚ о̃ ч̓ іи], [б а р в̓ і ̃́́и н к˚ у], [у́ с м ̓і ̃́́и х], [ў р а̃́  нʹ цʹ іи], 

 [б ̓іи дʹ іи], [в̓ іи д: а́ ɩ̆], [м ̓і и ɩ̆], [б а тʹ к ̓іи ў ш ч и̃́  н а]̃, [в еи ч̓ і ́р н і ̃ɩ̆],[в̓ іи̃́́  т еи р], 

 [н о̃ с т а·лʹ г̓ і̃́́и ϳ·а], [зʹ іи г рʹ іи в а́·ϳ·е], [в̓ іи д ч˚ у́·ϳ˚·у], [ р а́ д˚ о ш ч̓ іи]. 

 Іво Бобул: [п˚ о̇ в̕ і̃́́и р ие т и], [й ̇а̇ к̕ і̃́́и ɩ̌ сʹ], [ц в̓ іи т˚ у́· тʹ], [н е̃́  б̓ іи], 

 [іи з ], [ч еи к а̃́ · нʹ: і и],[н і̃́и ж нʹ і и сʹ тʹ], [б а· т к̓ іи ў сʹ к е], [м а̃ т еи р и̃́  нʹ сʹ к̓ іи], 

[з а с в̓ іи т и́ сʹ], [м ̓і и ц нʹ і̃́  ш е], [в̓ іи р нʹ і̃́  сʹ тʹ], [р˚ о̃ м а̃ ш к˚ о́ в̓ іи], [к в̓ і̃́́и т и], 

[з˚ у́ с т рʹ іи ч], [с т рʹ іи ч а̃́ · нʹ· а]̃,[в̓ іи д л˚ у̃́  нʹ· а· цʹ:·а], в̓ і̃́́и ч н˚ о̃ м˚ у]̃, 

 [з˚ у с т рʹ іи ч а́ ɩ̆],[в ие с о́· к̓ іи ɩ̆], [зʹ іи г рʹ і ́у]̆, [б̓ і̃́́и л ие х] 

 Василь Зінкевич: [б ̕і́ и л и̃е м], [͡дз в̕ і и н к а́], [б ̕іи ж и́ тʹ], [в̕ іи к ̕іи у]̆,  

[у в ̕іи ɩ̆ ш л а́], [к в̕ і̃́́и т к˚ у], [г̕ іи р], [п˚ о в̕ іи р], [ш ч а с л и́ в̕ іи], [в̕ іи д л˚ у̃ н а̃́ л и], 

[п̕ іи дʹ нʹ і ̃ м˚ у̃́ · сʹ], [цʹ іи л˚ у̃́  н к и], [п̕ іи сʹ нʹ і]̃, [в еи ч ̕ і̃́́и р н˚ у̃ ·ϳ˚· у], 

 [з а с в̕ іи т и́ л˚ о· сʹ], [д а л е́· к̕ і и м], [з а д˚ у́· м ̕і]̃, [ в̕ і̃́́и т е р], [к в̕ іи̃́́  т е̃· нʹ], 

 [ в е́· ч̕ іи р] 

 Раїса Кириченко: [н а̃ в еи с нʹ і  и], [м˚ ̇о̃̇
̇
 ̇ й і и], [ў т е́· ч̓ іи], [в̓ іи т еи р], 

[б ̓ іи̃́́  л а], [у ̆ тʹ і̃́́и х и], [п р˚ о л еи тʹ іи у]̆, [х˚ о л˚ о· дʹ і̃́́и у]̆, [п˚ о д в̓ і̃́́и р ϳ і],  

[п˚ о· г̓ і̃́́и д н и̃ ɩ̆], [ц вʹ іи т], [п˚ о с м ̓ і и х а́· ϳ еі цʹ:· а], [м а̃ к і̃́́и т р а],  

[в а р е̃́  н и̃е ч к ̓іи у]̆, [п˚ о л т а́ ў сʹ кʹ іи], [в̓ іи д р а́ д˚ о·ϳ˚· у], [в̓ іи т р и́ л˚ о̃ м], 

 [в ̓ і и н ч а́ л а], [з˚ у с т рʹ іи ч а́ л а],[з а́ ц в̓ іи т˚ о к], [п˚ о с п ̓ іи ш а́], 

 [к в̓ і̃́́и т˚ о· цʹ: і], [в̓ іи зʹ м и̃́], [р˚ о· б ̓ іи т н и̃́  цʹ· а], [ч еи р е̃́и м х˚ о· в̓ іи], 

 [с и̃́  нʹ· о̀· к ̓іи], [н а̃́ · в̓ іи тʹ], [д а л е́· к̓ іи] 

 Наталія Бучинська: [рʹ і̃́́и к и], [зʹ іи в й ̇а̃̃́ н е]̃, [в̕ і̃́́и т р˚у], [г р і̃́́и ш н а]̃, 

[х в о р іи л а], [в̓ іи д: а̃́  м], [дʹ іи ў ч и̃е н а]̃, [зʹ і̃́́и р к а], [нʹ і и ч к а], [с п̓ іи у]̆,  

[ў р а̃́  нʹ цʹ іи], [б еи р еи г і̃́́и у]̆. 

 Наталя Дзеньків: [к̕ і и н цʹ ̇а́], [тʹ і̃́́и с н˚ о]̃, [б ̕і̃́́и л а], [в̕ іи дʹ іи ɩ̌ д е́],  

[с п̓ іи в а́ ɩ̆], [в̓ і и н], [зʹ і͜и м н˚ о̃́ ·ϳ˚· у], [в̓ іи д д͡ж ч˚ у в а́ ɩ̆], [б ̓ іи ɩ̆ сʹ· а], 



140 

 

 [в ̓ іи д к р ие в а́· тʹ], [в̓ іи д п˚ у с к а́ ɩ̆], [с в іи ɩ̆], [б ̓ і̃́́и лʹ і], [сʹ нʹ іи у]̆, 

 [р˚ о з п˚ о в̓ і̃́́и у]̆, [з р˚ о з˚ у̃ м ̓і̃́́и у]̆, [з˚ у· м ̓і̃́́и у]̆, [с в̓ і̃́́и т лʹ і], [н е̃́ · б ̓і]́. 

 Ірина Шинкарук: [п˚ о·в̕ і́и р], [в тʹ і́и х а], [б̓ і̃́́и л а], [м е̃́  р т в̓ іи ϳ і],  

[цʹ іи лʹ˚ ·у́ ш ч ие ɩ̆], [в̓ іи т а́·ϳ·е· цʹ:· а], [в е́ ч̓ іи р], [с в̓ і̃́́и ч̓ і], [к лʹ˚·у ч̓ і̃́́и], [п л е́ ч̓ іи], 

[д˚ о ш ч̓ і̃́́и] 

 Руслана Лижичко: [в̓ іи д: а̃́  м], [с п̓ іи у]̆, [х м ̓ іи лʹ н˚ у̃́], [о́· п̓ іи к] , 

[р˚ о з к в̓ і̃́́и т л а], [з м ̓і и н и̃́  т и], [іи з], [дʹ і̃́́и в и], [в̓ і̃́́и ɩ̆ с к а], [в̓ іи т а́ т и], 

[ч˚ у· жʹ і ̃́́и м] 

Звук [і] є голосним високого підняття і вважається незручним для артикуляції 

в співі, тому більшість вокальних шкіл та викладачів вокалу радять 

використовувати занижену його артикуляцію. Високо піднятий язик під час вимови 

звука [і] ділить ротову порожнину на дві частини, в такий спосіб струмінь повітря, 

що видихується при вимові, проходить через створену піднятою спинкою язика 

перешкоду. Нижче положення язика під час вимови голосного [и] створює 

сприятливіші умови для виходу повітря і для створення більш лункого потужного 

співочого звука. Тому така заміна голосного [і] на [и] в співочому мовленні є 

закономірною і поширеною серед представників як академічного, так і естрадного 

стилю виконання.  

 Наближення  голосного [а] до [е] 

Серед інших випадків особливої, відмінної від мовленнєвих стандартів, 

вимови голосних звуків у співі наближення звука [а] до [е] також траплялось у 

мовленні значної кількості оперних та естрадних співаків. Така артикуляція 

спостерігалась у співочій вимові 30 % виконавців: 

 Анатолій Солов’яненко: [ȷ̇· а́ с н а̃е·ȷ̇·а], [ϳ і ́х ае у]̆, [дʹ і у ̆ч и̃е н а е], 

 [з ае п л а́ к ае ў ш ие], [п˚ о д˚ у̃́  м а е], [ϳ·а̃́́
е с н и̃е х], [с к ае з а́ у]̆, [п л а́ к ае·тʹ], 

[дʹ і ў ч и̃е н а е], [б еи зст ае л а̃́  н:и̃е ɩ̆],[ϳ·а́ с н а е·ϳ·ае], [л и́ сʹ тʹ·ае ч к˚ о],  

[ш ч ае с л и́ в̕ і ϳ і], [в ие с˚о к ае·ϳ·ае], [ч˚ о р нʹ·а̃̃́ в ае·ϳ·ае]. 
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 Святослав Вакарчук: [м а е л и ́ ɩ̌], [н а е п и́ л ие сʹ· ае], [к ае в и́], 

 [м а е ш и̃́  н а]̃,[в п а́ л ае], [з д а̃́  м сʹ· ае],[с л˚ о́ в ае], [с м а е ч н˚ о̃́ ·ϳ і],[п ае л а́·ϳ˚·у], 

[з а́ п ае х], [к ае з а́ т ие] 

 Олег Скрипка: [ч еи с а́ л ае], [б еи рʹ і ́з к ае],[з а ж˚ у р и́ л а·сʹ·ае], 

[с п˚ о д˚ о́ б а л а·сʹ·ае],[з а п а́ с к ае], [с т а́ л ае], [п а р а́ с к ае], [л а́ з к ае], 

[а̃ м˚ у̃́ р ае], [г˚ у́ р ае],[с и̃́  н а е], [в еи с н а    ̃́́е],[н а̃ р˚ о́ д͡ж еи нʹ:·а е], 

 [п˚ о б а ж а̃́  нʹ:·а е], [дʹ нʹ·а е]. 

Основною ознакою співочих голосних більшість дослідників співочого 

мовлення, зокрема Л. Дмитрієв, В. Морозов, Д. Люш, Д. Бараш, називають їхнє 

взаємне зближення [19, 58, 107, 119, 123]. Тому наближення голосного [а] до [е], як 

один із варіантів такого зближення, є розповсюдженим явищем у співі. З огляду на 

те, що голосний [а] є голосним низького підняття, а [е] середнього, наближення [а] 

до [е] також є підтвердженням гіпотези про зближення голосних у співочому 

мовленні до певного голосного, що перебуває на середньому рівні за ступенем 

підняття язика. 

 Відсутність якісної редукції голосного [е] в ненаголошених позиціях 

Вимова голосного [е] без якісної та кількісної редукції була особливістю 

співочого мовлення 45 % українських виконавців академічного та естрадного співу, 

тобто достатньо численною, щоб вважати її особливістю саме співочого виду 

мовлення. Поширена однаково серед оперних та естрадних співаків: 

 Борис Гмиря: [с т е́ л е цʹ: ̇а], [с в̕ і ́ т е т е],[б е з м е̃́ ж н е ̃̇ ·ϳ е],  

[м е  н е̃́], [ч˚ у д˚ о в е], [н е  б е с а̃́  м и]̃, [з а п˚о р˚о ж е цʹ],[в е р б и̃́], 

 [п е р е к л ие к а́ л ие сʹ],[с е̃́́  р д е · нʹ к˚ у], [с х˚ о́ ч е ш],[у к р а́ д е  н у̃· ϳ˚·у], 

 [в е л и́ к е· ϳ·е],[п˚ о г˚ у лʹ ·а́·ϳ·е  м] 

 Дмитро Гнатюк: [ж е  н е̃́ ]́, [п е·лʹ˚· у́ с т к ие],[в е с н а̃́], [ϳ·а с е  н и̃́],  

[к˚ у ч е рʹ·а́· в̓ і],[с е л˚ о̃́  м], [в е р т а́ т ие сʹ], [ж˚ о́ ў т е], [в е з˚ у́],  

[п е р е п л е л и́ сʹ], [в е р т а́ ў сʹ· а],[б е з͜ в̓ i сʹ тʹ i], [ч е р в˚ о̃́  н и̃е м и]̃, 
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[н е  з н а̃́ н и̃е м и]̃, [н е̃ с п˚ о· к̓ і ́ɩ̆ н а]̃, [н е  х а́ ɩ̆], [н е ͜п ие т а́ ɩ̆ т е],[з е л е̃ н и̃е ɩ̆],  

[н е  с п˚ о· к ̓і ɩ̆ н а]̃,[к р и́ л е· цʹ], [н е͜   с˚ о́ к ̓і л]. 

 Святослав Вакарчук: [с е́ р д е  ̃̇ нʹ к˚ о], [е к с т а́ з],[з а ч е к а́ л ие сʹ], 

[н е ̃ х а́ ɩ̆], [з м˚ о̃́ ж е  м˚ о]̃, [б˚ у́ д е  м˚ о]̃,[х˚ о́ ч е  м], [т е б е́], [с е б е́], 

[в е д˚ у· тʹ ], [т е п е́ р],[н а̃ с т а̃́  н е ], [б˚ у́ д е  м],[б е  н з и̃́  н а]̃ 

 Назарій Яремчук: [с е л а́], [м е  н е̃̃́], [н а̃ в е сʹ нʹ і̃́],[з˚ о р е п а́ д],  

[з е́ л е · нʹ], [з б е·рʹ і ́г], [н е  м˚ о̃́  у]̆, [к˚ о́ ж е  н], [с м е  р е к˚ о́ в а], [ч е к а́·ϳ·е],  

[б е  н т е́ ж н и ̃ ɩ̆], [з а б˚ у́ д е ш], [з а х˚ о́ ч е ш], [п е р с т е̃́  нʹ і],  

[н е  д˚ о п л е́ т е  н и ̃ɩ̆], [п е́ р с т е  нʹ], [в е р т а́ ɩ̆], [п е ч а́·лʹ], [м а ̃т е р и̃́  нʹ сʹ к̓ і], 

[к р а́ п е·лʹ к и]. 

 Іво Бобул: [в е р н е̃́  ш], [з е л е̃́ ·нʹ і]̃, [н а ̃з б ие р а́·ϳ·е̃ м], [ч е к а̃́  н:ʹ і]̃, 

[н е  з н а̃́  н и̃ ɩ̆], [к р а́ п е·лʹ к ие], [п е ч а́·лʹ],[м а̃ т е р и̃́  нʹ сʹ к̓ і], [л е т и́ тʹ], 

[п е р˚ о̃́ · нʹ і]̃, [в е р н˚ у̃́ ·сʹ·а]. 

 Василь Зінкевич: [з е  м лʹ ̇а́], [с т е п а́ ̃ м],[з а л и́ ш е · нʹ і]̃,  

[п˚ о в е р н е̃́ · ц:ʹ· а], [п˚ о в е р н˚ у̃́ · сʹ], [п е лʹ˚· у́ с т к и], [в̕ і́ т е р], [п˚ о̃ н е  с е́], 

[н е  з р и̃́  м а]̃, [п е ч а́· лʹ нʹ і̃ ɩ̆], [м е  л˚ о́· дʹ і ϳ і], [к˚ о́ ж е  н], 

 [в е· ч̕ і ́ р нʹ˚ ·у̃ ϳ˚· у], [л е· тʹ і ́ у]̆, [н е  б˚ о к р а́ ɩ̆], [п р ие с вʹ· а́ ч е · нʹ і]̃,  

[з е л е̃́  н и̃ х], [с т е ж к а́ х], [б е р е́· ц:ʹ· а] 

 Раїса Кириченко: [м е  н е̃̃́], [в е с н а̃̃́], [с е л˚ о́], [ч е к а̃́ · нʹ:· а]̃,  

[с т е р е ж е́], [п л е· ч̕ і]́, [в и́ т е р л и сʹ], [с е л а́], [з а п л е л а́],  

[у лʹ˚· у́ б л е̃ н и̃ цʹ· а], [м е  т е́ л ие к˚ о̃ м], [б е зс с м е̃́  р т н и̃ к], [ш ч е̃́́  д р е],  

[в е с н· а̃́ · нʹ і]̃ 

 Оксана Білозір: [л е тʹ ·а́·тʹ], [в е с н и̃́], [ч е р е́ ш н е  в и ɩ̆] , 

[в е с нʹ· а̃́  н˚ о]̃, [п р˚ о ж е̃и н и̃́], [в с т е лʹ· а́ л˚о], [с т рʹ і̃́  ́ н е  м˚ о̃́ · сʹ ],  

[в е р е с н е ̃́́· в̓ і], [в е· ч̓ і́ р нʹ і]̃, [л е· тʹ і ́ л а], [м е  н е̃́], [б е р е г т и́],  

[в̓ і д л е· тʹ і ́ л и], [з а̃ м е  с т и́], [з е л е̃́  н е]̃, [ч е́ р е з], [н е̃ ў ч а́ с н˚ о]̃,  
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[н е ̃ н а̃́  ч е], [п е ч а́· лʹ н и̃е м], [ц е р к в а́ х], [к˚ о с т е ́ л а х], [п ш е ̃ н и̃́  ́цʹ˚· у],  

[ч е к а́ л а], [с˚ у́ д͡ж е  н и̃ ɩ̆], [п е р е с т а́ ў м˚ о]̃, [ч˚ о р нʹ· а̃́  в е· нʹ к и ɩ̆], 

Як зазначалося вище, вокальними техніками передбачається більш низьке 

положення язика при вимові співочих голосних високого підняття [і] та [и], 

оскільки ці звуки є важкими для протяжної вимови та проспівування. До того ж, 

багато вокальних шкіл також радять співакам використовувати обнижене 

положення гортані у співочому мовленні, що впливає на зниження й положення 

язика. Закономірно, що за таких умов редукція голосного [е] до більш високого [и] 

не відбувається.  

 Повна якісна редукція голосного [и] до [е] в ненаголошених 

позиціях 

Пов’язаним із попередньою особливістю вимови голосних звуків є і 

зворотний процес чергування голосного [и] з [е] в слабких позиціях, що трапився в 

співочому мовленні 20 % співаків: 

 Святослав Вакарчук: [т ие], [м и е], [м а ̃ ш и е н], [б е̃и н з и ̃́́е н˚ у]̃,  

[з ие̃́́  ч е· тʹ],[п˚ о л е в а́ л и], [в и̃́́
е п е л а], [к л ие̃́́  ч˚ у· тʹ], [н а̃ к и ̃́́е нʹ], [н а ̃л и̃́́

е у]̆ 

[с п а́ л е](спали), [р˚ о з б˚ у д и̃́́
е л е]. 

 Назарій Яремчук: [п˚ о к и ̃́́е н˚ у̃ у̌], [к р е ш и̃́́
е л е̇ сʹ], [м е̃ лʹ і́ ш],  

[п р е ч и ̃́́е н а]̃, [т е ш е  н и̃́е], [г р˚ о́ з ие],[д и̃́́
е в е·цʹ:·а], [о ч и ̃́́е м а]̃, 

[м а̃ т еи р и ̃́́е нʹ сʹ к̓ і], [г а·рʹ· а́ ч е х], [к р и̃́́
е ў д е], [с рʹ і ́б н е  ɩ̆], [з а к˚ о́ х а̃ н е  х], 

 [з а б˚ у́ т е ɩ̆], [б ̓ і ́л е ɩ̆], [з а г˚ у б ие ў сʹ·а], [з а л и́е ш е у]̆,[з р˚ о б и̃́́
е л а],  

[п р е в̓ і т а́ л˚ о],[ч и̃́́
е с тʹ і ̃м], [п р˚ о́ с е  нʹ],[д и̃́́

е ў н е  х]. 

 Василь Зінкевич: [ж е в е́], [о д е  н˚ о̃́  к е ɩ̆], [з а л е ш а́· ϳ˚· у],  

[т˚ о р к а́ л е·сʹ·а], [ж˚ о́ ў т е  м], [л е с т к˚ о̃́  м], [п р е х˚ о́ д е· тʹ],  

[г л е б˚ о́ к˚ о г˚ о], [д и́ в е· ц:ʹ· а], [з а б р е · нʹ і̃́  л и], [п р е з н а̃́  ɩ̆ сʹ· а],  

[з а б˚ у́ т е х],[п р е х˚ о́ д е ш], [б е с т р е  н а̃́], [п˚ о ў т˚ о́ р е· тʹ], [в е с˚ о́ к е ɩ̆] 

 Оксана Білозір: [в е  н и̃̃́̃́], [ч и́ с т е  м], [с н и̃́  л е· сʹ· а],  

[ч е р е́ ш н е  в е х], [ж е т а́ х], [п˚ о п р˚ о ш ч а́ л е· сʹ], [к р е· лʹ м и̃́], 
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[з а́ ɩ̆ в е х], [з а г˚ у́ б л е̃и н е  ɩ̆], [м е̃ г˚ о· тʹ і ́л а], [рʹ і ́д н е  ɩ̆], [д е т е  н ч а́],  

[с п˚ о в е в а́ л а], [к р е в а́ в˚ о], [п˚ о д е в и́ сʹ], [б р е · нʹ і̃́  л а] 

Голосний [и] є звуком високо-середнього підняття, а [е] – середнього, тому 

наближення звука [и] до [е] певною мірою може бути обґрунтоване тенденціями до 

заниженого положення язика у співочому мовленні і, як наслідок, взаємозближення 

голосних звуків за акустичними характеристиками, спричиненого специфічними 

настройками артикуляційного апарату мовця. 

 Наближення голосного [о] до [у] 

Ця риса вимови спостерігалась аудиторами в мовленні 40 % досліджуваних 

українських співаків. Більш поширеним цей варіант вимови був у співочому 

мовленні естрадних виконавців:  

 Дмитро Гнатюк: [в˚ оу л˚ оу ш к˚ о·в̓ і], [п˚ оу в е́ р н е̃и с:ʹ· а], 

[к˚ оу х а̃́  н а]̃, [п˚ оу ж а́ р˚ о у м], [ў н˚ о у ·ч̓ і]́, [ч˚ оу р н˚ о у б р и́ ў цʹ i], [с в˚ оу ·ϳ˚·у́], 

[п˚ оу г лʹ· а̃́  н˚ у]̃ 

 Роман Майборода: [т оу б˚ о́ ϳ˚ ̇у], [м˚ у́ д р˚ оу ·сʹ тʹ і], [р˚ оу з р а́ д˚ у], 

[с в˚ оу ·ϳ·е̃̃́ м˚ у],[в˚ оу д и́], [м˚ о у л˚ оу ·дʹ і ́],[ϳ·а в˚ оу р˚ о́ в а], [т˚ оу б˚ о́·ϳ˚· у], 

[т˚ оу п˚ о́· лʹ і], [п˚ оу ·лʹ· а́], [д˚ оу р˚ о́ г˚ у]; 

 Святослав Вакарчук: [с˚ о́ р˚ о у м], [в˚ оу г н е̃́  м], [с˚ оу б˚ о́· ϳ˚ ·у],  

[т˚ оу б˚ о́·ϳ˚·у], [г оу· рʹ і ́т ие], [х˚ оу· тʹ і ́т ие], [к˚ о́ ж н˚ оу г˚ о], [н е̃и м˚ о у в лʹ· а́], 

[т˚ оу б˚ о́·ϳ˚·у], [п˚ оу л о̃́ · нʹ і]̃, [д˚ оу д˚ о ̃́́ м˚ у]̃, [в˚ о у н и̃́], [в˚ оу ґ з а́ л ие],  

[х˚ оу в а́ л ие сʹ·а], [н е̃́  ́б о у м], [з еи л е̃́  н˚ о у м˚ у]̃, [п р˚ оу р˚ оу с т а́·ϳ·е], [с л˚ оу в а́], 

[м˚ о у ·рʹ· а́], [с˚ оу с н˚ о̃́  в ие ɩ̆], [д˚ у ш ч˚ у́], [оу б л и́ ч: і]; 

 Раїса Кириченко: [с˚ оу б˚ о́ й˚ у], [м˚ о у л˚ оу д˚ у́], [х˚ оу ч а́], [в˚ о у н а̃́], 

[р˚ оу к и́], [к˚ оу л и́], [п оу с т˚ у́ к а у]̆, [в˚ оу г н е ̃ м], [ж˚ оу р ж и н], 

 [оу к˚ о̃́́
у л ие ·цʹ], [п р˚ о у н и̃́  к л ие в и ɩ̆]; 

 Наталя Дзеньків: [д˚ оу д˚ о ̃́́ м˚ у]̃, [т˚ у б̕ і]́, [т˚ о у н а̃ х], [в˚ оу д а́], 

[с в˚ оу ·ϳ· е́], [п˚ оу в еи р н е̃́ · цʹ:·а], [ў г˚ о́ л оу с], [с в˚ у ϳ і]́, [н а̃ б˚ у· лʹ і́ л˚ о], 
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 [м о̃́  в оу ·ϳ˚· у],[р˚ оу з п˚ у в̓ і ́ у]̆, [оу к еи а̃́ · нʹ і]̃, [в˚ у г нʹ і̃́], [ч˚ у  м˚ у̃́ · сʹ], 

 [п˚ оу р т р е́ т], [п˚ оу д а р˚ у́·ϳ˚· у], [ч˚ у  м у̃́]; 

 Оксана Білозір: [с͜ т˚ оу б˚ о́ ·й˚·у], [р˚ о у м а̃́  ш к и],  

[п˚ оу к˚ оу х а́ л ие сʹ ], [р˚ оу з˚ оу р а́ л ие сʹ], [в˚ оу л˚ оу ш к и], [д и́ ў н˚ о у], 

[п˚ оу р и́], [п р˚ оу ш ч а́· лʹ н а]̃, [н е̃и д˚ о̃́́
у· лʹ˚· у], [г˚ о̃́́

у л˚ у], [к˚ оу р и́ т и сʹ]; 

 Руслана Лижичко: [в˚ оу г н е̃̃́ м], [з˚ о̃́́
у л˚ оу т˚ оу], [д ие т и ̃н˚ о у·ϳ˚·у], 

[оу пʹ: і ́ к], [в˚ оу л˚ о̃́́
у д а р к а], [з р˚ оу с т а́·ϳ˚· у ч и], [п р˚ о у м е̃и н е̃ м],  

[п˚ оу т˚ о̃́́
у ·цʹ і], [с˚ о ̃́́у н ц е̃ м], [л а́ с к˚ оу·ϳ˚·у],[к˚ оу л˚ о у м и̃́  ɩ̆к а], [к˚ оу х а̃́ · нʹ:· а]̃, 

[з˚ оу з˚ у́ л еи ч к а], [п˚ оу б а́ ч ие тʹ], [в ч˚ оу р а́ ш нʹ· е]̃, [п˚ о̃́́
у ·лʹ і],  

[р˚ оу ж д е̃́  н:˚ о у м˚ у]̃, [в̓ і ́т р˚ о у м], [б еи з п˚ оу р а́ дʹ нʹ і̃ сʹ тʹ], [в˚ оу г нʹ˚· у̃́] 

Подібна вимова голосного [о] є особливою рисою південно-західного 

діалекту української мови. Тому подібні випадки вимови в співаків – вихідців із 

західних регіонів України є закономірним явищем, що спостерігається часто і в 

їхньому неспівочому мовленні. Іншим чинником такої вимови є намагання співака 

наслідувати певну манеру співу, зокрема, у вокальній практиці часто трапляються 

поради використовувати витягнуту конфігурацію губ під час співання та 

«прикривати» звуки [111, 120]. У випадку зі звуком [о] таке надмірне навмисне 

огублення призводить до наближення [о] до [у]. 

 Поява в співочому мовленні дифтонгічної сполуки [оу] 

Поява дифтонгічної сполуки [оу] на місці [о] була особливістю вимови трьох 

представників естрадного співу:  

 Іво Бобул: [к˚ о̃́́ у л еи с˚ о], [к˚ о̃́́ у т ие ц:ʹ ̇а], [м˚ о у  н е̃́  т и],  

[с л˚ о у в а́], [д˚ о у р˚ о̃́́  у· зʹ і],[ м ̓ і̃́ сʹ· а ч н˚ о  у], [г˚ о̃́́ у р а х],[в˚ оу̃́́  д ие],  

[б р˚ оу̃́́  д ие],[з а т˚ оу̃́́  п и́ л а], [п еи р еи х˚ оу̃́́  д и], [оу к˚ оу̃́́ · лʹ і], [п˚ оу́· лʹ і],  

[оу· сʹ і̃́  нʹ: і ̃ м],[с в˚ оу·ϳ і̃́  м], [п˚ оу л и́ т а], [р˚ оу з м а̃́ ·ϳ],[д˚ оу ш ч е̃́ м], 

[м а·̃ ϳ˚ оу́ в ие м], [с п˚ оу в и́ т а]. 

 Василь Зінкевич: [к˚ о у х а ̇й˚ ̇у],[оу д и̃е н˚ о̃́  к ие ɩ̆], [п р˚ оу лʹ і т а́ ϳ· 

е], [к˚ оу л и́], [к˚ оу л и́ ш е], [п р˚ оу ɩ̆ д е́ ш], [м˚ о у ж л и́ в˚ о],  
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[з˚ оу л˚ оу т и̃́  м], [г р˚ оу з˚ оу ϳ˚· у], [оу с т а̃́ · нʹ:· а]̃, [п˚ оу в е́ р н е̃́ ]́,  

[ж˚ оу р ж и́ н: о у м˚ у]̃, [оу ч и̃́  м а]̃, [г л ие б˚ о̃́́ у к˚ оу г˚ оу], [с п˚ о̃́́ у г а д],  

[м е̃и л˚ оу· дʹ і ϳ· а], [п р˚ оу з˚ о̃́́ у р а], [в еи ч˚ оу р˚ о̃́́ у в е], [т˚ оу б˚ оу· ϳ˚· у],  

[п р˚ оу з˚ о̃́́ у р а], [м˚ о ̃́́у р е], [к˚ оу х а́· нʹ:· а]̃, [п˚ оу п р˚ оу ш˚ у́],  

[с˚ о ̃́́у н цʹ· а], [п˚ оу л˚ у м ϳ· а̃́ · нʹ і]̃, [п˚ оу л˚ о у· нʹ і]̃, [с˚ оу ̃́́ н ц е], [п˚ оу л оу̃́ · нʹ і]̃, 

[п˚ оу д˚ оу л а́· ϳ· е], [оу б рʹ і ɩ̆], [к˚ оу л˚ оу с к и́] 

 Оксана Білозір: [д˚ оу з в˚ о́у· лʹ˚·у],[т˚ оу б˚ оу́·ϳ˚· у], [р˚ оу  м а̃́  ш к и], 

[р˚ оу з к в̓ і т а́ л и], [п р˚ оу ̃́́ м е̃и нʹ· а̃ м и]̃, [н˚ оу ̃́́ г и], [в еи с нʹ· а̃́  н˚ оу ], [в˚ оу  н и]̃, 

[с˚ оу  б˚ оу · ϳ˚·у], [д˚ оу л и̃́  н˚ у]̃, [с т а р˚ оу в и́ н˚: у]̃, [н˚ оу ̃́́ · ч̓ і], [м˚ оу · ϳ· а́],  

[п р˚ оу с и́ л а· сʹ],[п р˚ оу̃́́  с т̊ оу р̊ о у м] ,[з˚ о̃́́ у· рʹ і],[в˚ оу г˚ оу ̃́́· нʹ] , 

[в̓ і д в̊ оу̃́́  д ие т и], [н а̃́  ш ч˚ оу]. 

Всі згадані співаки є вихідцями із західних регіонів України, тому на їхню 

вимову може чинити вплив територіальних фактор, а саме фонетичні особливості 

південно-західного наріччя української мови, для якого характерною рисою 

системи вокалізму є наближення звука [о] у слабких позиціях до [у]. Понад те, 

посилена увага до артикуляції голосних у співочому мовленні також може 

провокувати артикуляцію призвука [у], що виникає при вимові [о] як самостійного 

звука [у] або як частини дифтонга [оу]. 
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4.2. Особливості вимови українських співочих приголосних звуків 

 Нечітка артикуляція приголосних звуків  

 Анатолій Солов’яненко: [г а́ ·] (гай) , [д а ] (дав) , [п˚ о к и̃́  н у̃ ] 

(покинув), [ п р˚ о а д а́·] (пропадай);  

 Дмитро Гнатюк : [н е̃́  б˚о], [ч˚ о ̃м˚ у̃́], [о б а́],[к˚ о п а́·ϳ·е],[с˚о б˚о́·ϳ˚·у], 

[в ие б̓ і г а́·ϳ·е], [п р ие б еи рʹ і́ г]; 

 Лама: [з а д а́ л а] (згадала), [в ̕і д а д а́ ɩ̌] (відгадай),[з а у́ б л е̃и н и̃́  х] 

(загублених), [з в̓·а з а ̃н и̃́  м] сонорного [в]:[у л к а̃́  н] (вулкан); сонорного [й]: [з н а ̃

ш л а́] (знайшла) 

О. Іванов стверджує, що приголосні звуки є менш активними порівняно з 

голосними і більш повно звучать лише в поєднанні з наступними голосними 

звуками. Тобто найважчими для чіткої вимови є кінцеві приголосні та приголосні, 

за якими слідують наступні приголосні звуки [75, с. 68]. Тому закономірно, що 

консонанти в таких позиціях найбільше зазнають нечіткої пришвидшеної вимови. 

Як зазначає О. Іванов, таке нівелювання приголосних звуків пов’язане також зі 

своєрідним компенсуванням посиленої уваги до артикулювання голосних у співі. 

Оскільки на кожний голосний у співочому творі розрахована певна нота, або навіть 

дві, то для вдалого передавання мелодичного контуру музичного твору подекуди 

тривалість голосних у співочому мовленні, порівняно зі звичайним, відчутно 

зростає. Приголосні ж звуки є менш активними під час співання, тому виконавцям 

подекуди навіть радять проговорювати їх якнайшвидше. У зв’язку з цим, 

приголосні, особливо шумні (дзвінкі та глухі) вимовляються побіжно, тому часто і 

нечітко. [75, 107] 

Нечітка артикуляція приголосних звуків у співочому мовленні є явищем 

досить розповсюдженим і становить одну з основних причин погіршення 

розбірливості співочого мовлення порівняно з неспівочим. На нашу думку, 

недостатня увага до правильної чіткої артикуляції консонантів згубно впливає на 
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дикцію співака, оскільки рівень співочої дикції, як стверджували Л. Дмитрієв, 

І. Алдошина, О. Іванов, безпосередньо залежить саме від чіткості та ясності вимови 

консонантів [58, с. 504; 107]. 

 Відсутність вокалізації сонорних приголосних 

Вокалізація сонорних приголосних є різновидом позиційних змін звуків у 

мовному потоці і виявляється в тому, що звуки [в] та [j] залежно від позиції в слові 

чи складі можуть зберігати консонантні характеристики або набувати більшої 

звучності й вокалізуватися, переходити у так звані нескладові голосні [ў] та [ɩ̆]. 

Більшої звучності приголосні [в] та [j] набувають у позиціях на початку слова 

(складу) перед приголосними, у середині слова (у кінці складу) після голосного та 

в абсолютному кінці слова (складу) після голосного [159, с. 274]. Проте під впливом 

певних факторів мовці не дотримуються орфоепічних норм і не одзвінчують 

консонанти в належних позиціях. Такий варіант невокалізованої вимови сонорних 

трапився у мовленні 50 % досліджуваних виконавців, серед них 25% представників 

академічного вокалу і 66 % естрадних співаків: 

 Борис Гмиря: [ч˚ о́ р н и̃е ϳ], [м˚ о т˚ о́ р н и̃е ϳ], [п˚ о ж еи н и̃е х а́ в сʹ·а],  

[ш ие р˚ о́ к ие ϳ], [о́ бп ш ие р˚ у͜ ͜ ϳ ͜в˚ о́·лʹ і],[в к р и́ л ие], [дʹ і в о́ ч ие ϳ], [с и́ з ие ϳ],  

[б и́ т ие ϳ], [ш ие р˚ о́ к ие ϳ],[п̓ і дʹ і ϳ м а̃́], [в ие г лʹ·а д а́ в], [з еи л е̃̃́ н и̃е ϳ],  

[с т˚ у п а́·ϳ], [т е̃́  м н ие ϳ], [г а·ϳ], [у к р а́· ϳ нʹ і]̃,[зʹ і ϳ ш л а́], [в еи л и́ к ие ϳ], 

[б˚ о л и г˚ о л˚ о́ в], [п˚ о г˚ о·ϳ д а́·ϳ·е̃ м] 

 Олег Скрипка: [п еи р еи ϳ т и́], [п ие т а́ ̇ ϳ], [дʹ і ́в ч и̃е н а]̃, [с в̓ і ϳ], 

[д˚ о́ в ш а], [в д в˚ о х],[лʹ˚ у б˚ о́ в], [д˚ о̃· м ̕і̃́  в],[д и́ в лʹ·а·цʹ:·а], [з м ̓і̃ ϳ],[м рʹ і ϳ], 

[п˚ о·дʹ і ́ϳ],[н а̃ ͡дз в ие ч а́ й н и̃е х],[н а̃ п˚ о в н и̃е м˚ о]̃, [к˚ о̃́  н е̃ ϳ],[н е̃и з а́ ϳ м а̃ н е]̃, 

[р а п т˚ о́ в ие ϳ],[х и́ ж ие ϳ], [нʹ і̃́  ж н и̃е ϳ], [зʹ дʹ і й с н и̃́  л ие сʹ] 

 Назарій Яремчук: [г а·ϳ], [п˚ олʹ˚ ·у б и́е в], [п р ие ·ϳ д и́], [к р˚ у·тʹ і ́ϳ],  

[р˚ о з м а̃́ · ϳ], [з н а̃ ϳ д еи·цʹ:·а], [б еи з м е̃́  ж н и̃е ϳ], [в еи р т а́·ϳ],[б̓ і ́л ие ϳ],  

[з а г˚ у б и̃́  в сʹ·а], [о п̓ і ́в н˚ о̃·ч̓ і]; 
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 Василь Зінкевич: [лʹ˚ у б˚ о в], [м˚ о ̃ в], [з а г р а́ в], [г н а̃́  н и ̃ ϳ],  

[п˚ о в з], [ж˚ о́ в т ие ϳ], [з н а̃ ϳ ш˚ о́ в], [п р˚ о· ϳ д е́ ш], [з а л и́ ш ие в], [н е̃и х а́ ·ϳ], 

 [п еи ч а́· лʹ нʹ і ̃ ϳ], [т и́ х̕ і ϳ], [в п а́ л а], [н е̃и п˚ о в т˚ о́ р н и̃е ϳ],  

[б л а к и́ т н и̃е ϳ], [х˚ о в а́· ϳ сʹ], [с и́ в ие ϳ], [н е̃и б˚ о к р а́· ϳ], [ж˚ о в т ие ϳ],  

[р˚ о з м а̃́ · ϳ], [с лʹ і в], [лʹ˚· у б˚ о́ в], [п р ие з н а̃́  ·ϳ сʹ· а], [з н а·̃ ϳ ш л а́],  

[у в̕ і ϳ ш л а́], [г л ие б˚ о́ к ие ϳ], [о б рʹ і ϳ], [т а в рʹ і ́ϳ сʹ к ие ϳ], [ш ие р˚ о́ к ие ϳ], 

 Раїса Кириченко: [п л ие в л и́],[п р ие й д е́], [й д и], [м˚ о̃́  в ч к и],  

[р а́· ϳ д˚ у ж н и̃е й], [м˚ о̃ т и́ в], [з н˚ о ̃ в], [п р˚ о ̃ м а·̃ ϳ н е̃́], [к р а·ϳ],  

[н е̃и в м и̃е р˚ у́ ш ч и ϳ], [л ие ш и́ в сʹ· а], [рʹ і ́д н и̃е ϳ], [н е̃и з в ие ч а́· ϳ н а]̃,  

[м и̃́  л ие ϳ], [б а г рʹ· а̃́  н и̃е ϳ], [п р˚ о· ϳ д˚ у́], [б л ие зʹ к е͜· ϳ ͜с˚ о к р˚ о в е̃́  н: е]̃,  

[лʹ˚· у б˚ о́· в̓ і ͜  ϳ ͜ д ие т и̃́  н с т в а], [с в̓· а т˚ у·͜ ϳ ͜ п р˚ о с т˚ у],  

[г˚ о́· рʹ· а͜  ͜ϳ б˚ о́· лʹ˚· у], [в еи р т а́ ͜ ϳ сʹ· а], [к˚ о́́ ж нʹ і ̃ϳ] , [н е̃и п˚ о к л и́ к а в] 

 Наталія Бучинська: [дʹ і́ ́в ч и̃е н а]̃, [ч а рʹ і в н а̃́ ], [лʹ˚· у б˚ о́ в],  

[д˚ у̃́  м а ϳ], [с п̓ і в], [б еи р еи з н е̃́  в и ϳ], [г р а ϳ л и́ в а], [в и́ ϳ ш л а], [б еи р еи г̓ і́ в], 

[н е̃и с т р и̃́  м нʹ і ̃ϳ], [п р ие ϳ ш л а́], [дʹ і́ в ч и̃е н а]̃, [ ϳ ш л а́], [т р а в н е̃́  в и ϳ],  

[ϳ ш л и], [ϳ· е в р˚ о́ п а], [з а с п̓ і в а́ в], [в м е̃́  н е]̃, [п˚ о· цʹ і л˚ у в а́ в] 

 Оксана Білозір: [н а̃ г а́ ·й], [к р а· й], [п р ие й д и́], [з н а̃̇  ·й т и́],  

[т˚ о·й], [о ч е̃́ ̇·й], [з н˚ о̃ в], [п р ие й д˚ у́· тʹ], [ш ч а с л и́ в ие й], [т и́ х ие й], 

[а́· й с т р а̃ м и]̃, [г˚ о· й д а́ л ие сʹ], [з а г а д а́· й], [н е̃́  б˚ о к р а̀· й], 

 [л˚· у б˚ о́ в], [п˚ о л и̃́  н: и̃е й], [п р ие й ш л а́]. 

 Руслана Лижичко: [п р ие й д и́], [к р а· й], [н а̃ г а́ ·й], [в ж е],  

[м˚ о в ч а̃́  ·нʹ: ·а]̃, [м˚ о̃ в ], [б˚ о́ ж ие й], [п р ие й ш˚ о́ в], [б ̓і ́дʹ нʹ і ̃й], [в̓ і́ й сʹ к а],  

[ч˚ у д е́ с н и̃е й], [в р а з], [р˚ о д и́ в сʹ· а], [ч а· сʹ і́ в],  

Подібна вимова сонорних була досить частотною, попри те, що співоче 

мовлення вирізняється тенденцією до одзвінчення приголосних, мелодія 

створюється насамперед завдяки проспівуванню голосних звуків, тому навіть 

приголосні часто набувають більшої звучності. Деякі дослідники та викладачі 
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вокалу навіть радять виконавцям навмисно одзвінчувати глухі приголосні [75, 

с. 68]. То чому ж так часто співаки не вокалізують сонорні приголосні в позиціях на 

початку слова перед приголосним, всередині слова після голосного перед 

приголосним та в кінці слова після голосного? Багато вчених, наприклад О. Іванов, 

зазначають, що у співочому мовленні посилена увага до проспівування голосних 

звуків впливає на тривалість та якість артикулювання приголосних, проявляється 

так зване, явище компенсаційного впливу, що полягає, в цьому випадку, у 

приглушенні дзвінких приголосних або відсутності вокалізації сонорних під час 

збільшення тривалості та гучності проспіваних голосних. 

Крім того, частина випадків подібної артикуляції також спричинена й 

впливом сусідніх мов, зокрема російської, де відсутнє явище вокалізації сонорних і 

натомість є тенденція до оглушення приголосних у позиціях в кінці складу та слова. 

 Вимова [ш:] або [ш] на місці звукосполучення [шч] 

Така особливість вимови була помічена в 30 % співаків академічної та 

естрадної шкіл виконання. Найбільше проявилась у мовленні естрадних співаків 

(42 %) 

 Борис Гмиря: [ш: е], [п р ие ш: еи̃ м и̃́  т и], [в и́ ш: и ɩ̆],  

[з р˚ о́ ш: еи н:·а],[к р а́ ш: е], [с в и́ ш: е] 

 Назарій Яремчук: [ш:˚о], [ш: е́ д р а], [н е̃и ў м и̃е р˚ у́ ш:˚ о̃ м˚ у]̃, 

[п л˚ о ш:], [ш:˚ о б], [б а·тʹ к ̓і ў ш: и̃́  н а]̃,[ш: е́ д рʹ і сʹ тʹ] 

 Василь Зінкевич: [ш е], [ш а́ сʹ тʹ· а],[к р а́ ш е], [ш а с л и́ в ие х],  

[ш и́ р а] 

 Раїса Кириченко: [ш е́ д р˚ о] (щедро), [к˚ у ш а́ х] (кущах),  

[ш е́ д р е] (щедре), [ш и́ р˚ о· сʹ тʹ і] (щирості], [п р и ш еи п и́ т и] (прищепити) 

,[в и́ ш е] (вище), [ш˚ о̃ м и̃́  тʹ і] (щомиті), [в ие ш̓ і ́п˚ у в а у]̆ (вищіпував). 

 Наталія Бучинська: [ш˚о б], [й ̇а к ш˚ о́], [ш˚ а с л и́ в˚ о· ϳ˚· у],  

[ш е́ д р е], [ш еи м и̃́  тʹ], [ш о̃ м и̃ тʹ і] 
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 Лама: [ш˚ о· сʹ], [ш˚о б], [д̊ о ш], [ш а с л и́ в и̃ м], [ш̊ о̃ м и̃́  тʹ і], 

[з а ш еи м и̃́  в], [п̓ і д в и́ ш ие т и], [п р и ш еи п и́ т и] 

На таку вимову звукосполучення [шч] чинить вплив передусім те, що 

вокальними техніками увага виконавця передусім зосереджується на голосних 

звуках, тому приголосні часто артикулюються пришвидшено, нечітко, побіжно, або 

ж взагалі пропускаються у співочому мовленні. Перехід артикуляції від щілинного 

[ш] до зімкнено-щілинного [ч] потребує зміни налаштувань органів мовного 

апарату. Натомість багато вокальних шкіл навпаки радять для утворення кращого 

та рівного на всьому діапазоні співочого звука не змінювати налаштування мовних 

органів у співі в трьох фазах – екскурсії, витримці та рекурсії. Дотримання таких 

рекомендацій, також, впливає на нечітку артикуляцію співаками приголосних 

звуків, особливо в тому разі, коли поряд розташовані звуки з різним місцем та 

способом творення. Проте, неправильна нечітка вимова приголосних звуків та 

заміна одних звуків іншими, зручнішими для вимови під час співання, згубно 

позначається на загальному розумінні проспіваного твору та, відповідно, на рівні 

дикції виконавця.  

 Вимова на місці подовжених приголосних звичайних 

Така характерна риса вимови приголосних у співі трапилась у мовленні 35 % 

співаків, як естрадних (50 %), так і оперних (13 %).  

 Іво Бобул: [у м ̕ і̃́  нʹ ·а]̃, [к˚ о·рʹ і ̃нʹ ·а],[к˚ о х а̃́  ·нʹ і]̃, [ж ие тʹ і]́,  

[ч еи к а̃́ · н і]̃,[к˚ о х а́ нʹ і]̃, [д и́ в ие цʹ· а], [в̓ і д л˚ у̃́ · нʹ· а̃· цʹ· а], [с т рʹ і ч а̃́ · нʹ· а]̃, 

[б еи зс с˚ о̃́ · нʹ· а]̃, [о· сʹ і̃́  нʹ і]̃, [к˚ о́ т ие цʹ· а] 

 Василь Зінкевич: [ж ие тʹ ̇а́], [в̕ і д а лʹ ̇а́], [к˚ о х а̃ˊ̇ нʹ ̃̇а]̃,  

[п˚ о в е́ р н е̃и цʹ· а], [о с т а̃́ · нʹ· а]̃, [о· сʹ і̃́  нʹ·о̃ м˚ у]̃, [ж˚ о р ж и̃́  н˚ о̃ м˚ у]̃,  

[ч еи к а̃́ · нʹ· а]̃, [зʹ і ́лʹ· а], [в̓ і д а л а́], [б еи р е́· цʹ· а] 

 Раїса Кириченко: [ж ие тʹ ̃̇а́] (життя), [к˚ о х а̃́ · нʹ· а]̃,  

[ч еи к а̃́ · нʹ· а]̃,[с п˚ о· дʹ і в а̃́ · нʹ· а]̃, [к р ие ш т а́ лʹ· а· цʹ· а], [к˚ о́· тʹ· а· цʹ· а],  

[р˚ о з д˚ о́· лʹ· а], [ч а р˚ у в а̃́ · нʹ· а]̃, [п р ие г а д а́· ϳ· еі цʹ· а], [с˚ о к р˚ о в е̃́ · н а]̃, 
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[в̓ і д л˚ у̃́ · нʹ· а]̃, [с в·̓ а ш ч е̃́  н е]̃, [т е́ п л и цʹ· а], [п˚ о в е́ р н е̃и цʹ· а],  

[в р ие в а́·ϳ·еі цʹ· а], [д и́ в и цʹ· а], [в̓ і д а́ л а], [к р и́ ϳ еі цʹ· а], 

 [с п˚ о· дʹ і в а́·ϳ еі цʹ· а], [с н и̃́  цʹ· а] 

 Наталія Бучинська: [ж и тʹ·а́], [п˚ о ч˚ у·тʹ ·а́], [к˚ о х а̃́ · нʹ· а]̃, 

[к в̓ і т˚ у в а̃́ · нʹ·а]̃, [к˚ о́ т и цʹ· а], [в̓ і д л˚ у́· нʹ· а]̃, [б а ж а̃́ · нʹ· а]̃, [п˚ у· тʹ· а],  

[б а г а́· тʹ· а], [г˚ о· нʹ і̃́  нʹ· а]̃, [в̓ і д а̃́  м] 

 Наталя Дзеньків: [ж ие тʹ ·а], [в ̓ і д а в а́ л а], [п˚ о ч˚ у тʹ·а],  

[б еи з д˚ о г а̃́  н и̃́  ɩ̆], [з р а нʹ· а̃́], [в̓ і д л˚ у̃́ · нʹ·а]̃, [п̓ і д н е̃и б е́· сʹ· а] 

 Руслана Лижичко: [к˚ о х а̃́ ́
́ ́
·нʹ ·а]̃ (кохання), [в̓ і д а̃́  м] (віддам),  

[с в а· в̓ і ́лʹ· а] (свавілля),[о с т а̃́  нʹ і̃ ɩ̆] (останній), [м˚ о у ̆ч а̃́ · нʹ· а]̃ (мовчання),  

[н а̃ р˚ о́ дд͡ж ж е̃и нʹ а]̃ (народження), [р˚ о ж д е̃́  н˚ о̃ м˚ у]̃ (рожденному) 

Рекомендації щодо вимови приголосних звуків містяться у наукових 

дослідженнях багатьох вчених, які вивчали вокально-методичні засади якісного 

співу. Зокрема й Д. Люш у своїх роботах радить проспівувати голосні звуки чітко 

та виразно, створюючи завдяки цьому мелодію, а приголосні треба артикулювати 

пришвидшено та побіжно [107]. Ймовірно, через поширеність подібних методик 

серед викладачів вокалу та співаків багато з них приділяють недостатню увагу 

вимові консонантів, допускаючи артикуляцію одиничних приголосних замість 

подовжених з метою швидшої вимови певного приголосного. До того ж, відсутність 

подовження приголосних є властивою деяким говіркам південно-західної групи 

говорів української мови, що також в окремих випадках може стати причиною 

такого відхилення від вимовних норм в співочому мовленні. 

 Мʼяка вимова звука [ч] 

М’яка вимова приголосних шиплячих звуків, зокрема африкати [ч], виявилась 

найпоширенішим відхиленням від вимовних норм, що спостерігалось під час 

слухового аналізу співочого мовлення українських виконавців як академічного, так 

і естрадного стилів співу. 75 % співаків багаторазово вживають у своєму співі 

пом’якшений варіант звучання зазначених приголосних. Примітно, що відсотковий 
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показник такої артикуляції суттєво різнився у представників академічного та 

естрадного стилів і становив, відповідно до отриманих результатів експерименту, 

83 % серед виконавців естрадної манери та 44 % серед академічних співаків. 

Випадки м’якої артикуляції шиплячих спостерігались аудиторами в співочому 

мовленні таких виконавців: 

 Анатолій Солов’яненко: [нʹ і̃́ ́
́
 ч̕ к а], [н а̃ у̌ ч̕ и́ л ие̇ сʹ], 

 [л еи ч̕˚ ·у],[дʹ і ́у̌ ч̕ и̃е· нʹ і]̃, [ч̕ ˚ у́ д˚ о], [ч̕ ˚ о̃ м], [ч̕ ˚ ·о р нʹ ·а̃́  в а·ϳ·а], [ш ч̕ ˚·о], 

[ч̕ ˚·о́ р н а]̃, [ч̕ ˚·о у̌ нʹ і]̃, [ч̕ ˚·у́· ϳ ·е], [дʹ і ́у̌ ч̕ и̃ н а]̃, [нʹ і ̃ч̕ ˚·о́ г˚о],[к˚ о з а́ ч̕ ·е],  

[п л а́ ч̕ ·е], [г˚ о р и́ ш ч̕ ·е], [ш ч̕ ˚·о], [н а̃́  ш ч̕ ˚·о],[ш ч̕ ·а́· сʹ тʹ ·а], [ч̕ ˚·у ж и́ ɩ̆]; 

 Борис Гмиря: [х в ие л и̃́  н˚ о̃·ч̕ к˚ у], [ш ч̕ ˚·о], [ч̕ ˚·о́ р н и̃е ·ɩ̆], [ч̕ и], 

[н а̃ з˚ у́ с т рʹ і ч̕ ], [ч̕ ˚·а с],[ш̕ лʹ· а́ х т˚ у], [п л а́· ч̕ ˚·у], [ч̕ ˚·у́ л и], [ч̕ и], 

[с а д˚ о́ ч̕ ˚·о к], [п т а́ ш еи ч̕ к а],[ч̕ ˚·о р нʹ і̃́  ϳ˚·у· тʹ], [ч̓·а́ р к а̃ м и̃е], 

[о дт п˚о·ч̕ и̃́  н˚ у̃·тʹ],[з а̃ м˚ у̃́ ·ч̕ ие л и], [ч̕ ˚·у ж и̃́  м и̃е],[ч̕ ˚·у ж и̃е нʹ і̃́], 

[дʹ і ў ч̕ и̃е н˚ о̃́ · нʹ к˚ о], ч̕ ˚·о́ в е̃и н], 

 Дмитро Гнатюк: [н е̃и ш ч̕ ·а́ с н и̃е ɩ̌], [з г˚ о́ р т˚ о ч̓˚· о к], [ч̓· еи р в˚ о̃́ 

н е]̃, [ч̓˚· о́ р н и̃е м и]̃,[м а̃ рʹ і ́ч̓ к а], [ч̓˚·о̃ м˚ у]̃. 

 Святослав Вакарчук: [ш ч̓ ˚·о́ ·сʹ], [х˚ о́· ч̓ ·еи ш],[с˚ о̃· нʹ· а·̃ ч̓ нʹ і]̃, 

[ў ч̓ ·а· тʹ], [ч̓· а́ ɩ̆ к˚ у],[с в̓ і ́ч̓ к а]. 

 Олег Скрипка: [ч̓·а́ с т˚ о], [о д н˚ о ̃ п˚ о л ч̓ ·а̃́  н и̃е], [н а̃́ · ч̓ ·е],  

[ч̓˚ у̃ м а̃́ ·цʹ к ие ɩ̆],[ш ч̓ е̃̃́ м и̃́  тʹ], [д р ие ж̓ и́ тʹ], [ч̓· еи р в˚ о̃́ н а]̃, [дʹ і ў ч̓ и̃е н а]̃; 

 Назарій Яремчук: [г а рʹ· а·ч̓·е], [ш ч̓˚·о б], [п р˚ о ш ч̓·а́·тʹ], 

 [ч̕ и́ с тʹ і ̃ м], [ч̓·еи к а́·ϳ·е],[ч̕ ·а́ р и], [ш ч̓·е́ д р а], [о ч̓·е ɩ̆],  

[н е̃ ў м и̃е р˚ у́ ш ч̓ ˚·о̃ м˚ у]̃, [к л и́ ч̓˚·у], [х˚ о́·ч̓˚·у], [ч̓·а р и],[г р˚ у́ д о·ч̓ к˚ у], 

 [с м е̃и рʹ і ́ч̓ к а], [ч̓·а с т и̃́  н к а], [п л˚ о ш ч̓],[н е̃и ч̓̊ ·у́ т н˚ о̃·ϳ˚·у],[п еи ч̓· а́· лʹ],  

[п л а́· ч̓· е],[с˚ у̃ м˚ у̃́ ·ϳ˚·у ч̓ ие], [б а·тʹ к̓ і ў ш ч̓ и̃́  н а]̃,[ш ч̓· е́ д рʹ і сʹ тʹ],  

[з а х˚ о́·ч̓·еи ш],[з а·ч̓·еи р п н˚ у̃́  ́л а],[г а·рʹ·а́·ч̓ ие х],[п л еи·ч̓·е́], [п р ие·ч̓ и̃́  н а]̃ 
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 Іво Бобул: [п р˚ о т ие·рʹ і́ ч̕], [с т˚ о·рʹ і́ ч̕], [ш ч̓˚·о], [ч̕ ̃̇еи к а̃́ ·н:ʹ і]̃,  

[п р˚о ш ч̕ ·а̃́ ·н:ʹ·а]̃, [ч̓ еи к а̃́ ·нʹ:і]̃, [ш ч̓· а с л и́ в̓ і], [ш ч̓ и́ р˚о·сʹ тʹ і],[в̓ і ч̓˚: у́ т и], 

[ш еи п˚ о́ ч̓˚у·тʹ], [п р ие ч̓ и̃́  н а]̃,[г а рʹ·а́ ч̓ ие х],[к р ие ш̓ и́ л а·сʹ·а],  

[п р˚о ш ч̓ ·а́· тʹ],[п еи ч̓·а́·лʹ н е]̃, [п р˚о к р иеч̓·а ·тʹ],[м ̓ і ̃ цʹ нʹ і̃́  ́ ш̓ е],  

[с т рʹ і ч̓· а̃́ · н:ʹ·а]̃, [в̓ і ́ ч̓ н˚ о̃ м˚ у]̃, [з˚ у с т рʹ і ч̓· а· ɩ̆], [ч̓ ·еи р в˚ о̃́  н и̃е х], 

[п˚ о·ч̓˚ у́· ϳ˚· у], [у ̆ дʹ·а́· ч̓ н˚ о]̃, [ч̓ ·е́ р еи з], [о·ч̓·а́ х],[ш ч̓˚ ·о д е̃́  ́ н:˚ о]̃, 

[ш ч̓˚·о̃ н˚ о̃́ ·ч̓ і], [м ̓і ̃сʹ·а· ч̓ н е]̃, [ч̓˚· у̃ м а̃ к˚ у́· ϳ·е] 

 Василь Зінкевич: [п еи ч̓·а́·лʹ], [і ш ч̕ ·е], [д˚ о ш ч̕ ·е̃ м], [б а́ ·ч̓˚·у],  

[п˚ о ч̓˚·у·т:ʹ·а́], [ч̓˚·о̃ м], [ш ч̓˚·о], [ч̓·а́ ɩ̆ к и], [ч̕ еи р н е̃́  ч̓˚·у],[к р˚у ч̕ ·а х],  

[ч̓˚· у́ т и], [н а̃́ · ч̓· е], [с˚ о̃́ · нʹ· а̃ ч̓ н и̃е х], [ш ч̓· а с т и́ тʹ], [б а́· ч̓˚· у],  

[ч̓ и́ с т а·ϳ·а], [в еи ч̓˚·о р а̃́  м и]̃, [з ч̓· а р˚ у в а́ л а],[ш ч̓· а с л и́ в ̓ і],  

[п р ие с в̓· а́· ч̓· е̃и нʹ і]̃, [п л а́· ч̓· е], [о·ч̓· а́ х],[п˚ о· ч̓˚ ·у́ у]̆, [в еи ч̓˚ о р˚ о́ в е],  

[ч̓ и́ с т а], [ч̕ еи к а̃́  н а]̃, [п еич̓·а́ лʹ нʹ і ̃ɩ̆], [ж а г˚ у́· ч̓· а]; 

 Раїса Кириченко: [ч̓˚·о̃ м˚ у̃́ ˊ ·сʹ], [к˚ о з а́· ч̕ к а], [х˚о·ч̓·а́], [м˚о̃́  ў ч̓ к и],  

[п р˚ о м ч̓ ·а́ л и], [д˚ о͜· ч̓˚ ·о л а́], [ш ч̓· а́ с тʹ· а], [ч̓· а́ ш а], [к л и́ ч̓˚· у],  

[н е̃и ў м и̃е р˚ у́ ш ч̓ и ɩ̆], [з˚о л˚т˚о· ч̓˚·о́ л ие ɩ̆], [в а р е̃́  н и̃е ч̓ к ̓і у]̆, [с т е́ ж еи ч̓ к а], 

[ м е̃и р е́ ж еи ч̓ к а], [ш ч̓ ·е́ д р а], [ш ч̓ и́ р˚о· сʹ тʹ і], [х˚ о ·ч̓], [п а х˚ у́ ·ч̓ ·а],  

[ч̓˚·о т и́ р и], [в ̓ і ̃ н ч̓·а́ л а ], [з˚ у с т рʹ і ч̓·а́ л а], [с в·̓а ш ч̓·е̃́  н:а]̃,  

[с п̓ і в а̃́  н˚о̃· ч̓ к и], [о́·ч:҆ и ɩ̆], [с п̓ і в˚ у́·ч̓·а] 

 Наталя Бучинська: [н а̃ˊ·ч̕ ·е], [рʹ і ́ч̕ к а], [дʹ і́ у̌ ч̕ и̃е н а]̃, [ч̕ ˚·о́ в е̃и н],  

[ч̕ ·а· рʹ і у̌ н а]̃, [п˚ о·ч̕ ˚·у·т:ʹ·а́], [ш ч̓·а с л и́ в˚ о·ϳ˚·у], [з а·ч̓·а р˚о́ в а̃ н а]̃,  

[ч̓ еи р в˚ о̃́  н а̃́], [н а̃ ɩ̆ ч̓·а·рʹ і́ ў нʹ і ̃ ш а], [нʹ і ч̓],[ч̓˚·у́ т и], [ч̓˚·о т и́ р и],  

[в̓ і ́ч̓ н˚ о ̃г˚о], [з б е̃и н т е́ ж е̃и·нʹ і]̃,[к р а́ ш ч̓·е], [ϳ·а к ш ч̓˚·о́] 

 Лама (Наталя Дзеньків): [ш ч̓˚·о·сʹ], [ч̕ ̊·о̃ м˚у̃́], [в ие т р а ч̓·а́·ϳ·е], [ч̓·а 

с], [х˚о́ ч̓ еи ш], [з в˚у·ч̓·а·тʹ ], [нʹ і ̃ч̓ нʹ і̃́  ɩ̆], [п˚о ч̓˚·у·тʹ:·а́], [д˚ о ш ч̓],[п л а ш ч̓],  

[о ч̓·а́ х], [г а·рʹ·а́ ч̓ ие х], [ч̓˚·о̃ м˚ у̃́], [ш ч̓ ·а с л и́ в ие м],[ч̓˚·у́·ϳ·еі ш]; 
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 Ірина Шинкарук: [ш ч̓˚·о б], [ш ч̓˚·о], [ч̓˚·о̃ м], [ч̓˚·у ж˚о̃́  г˚о], 

 [ч̓ о́ р нʹ і]̃,[п еич̓·а́·лʹ і], [ч̓˚· у ж и̃е н и̃́ ]́, [к л и́ ч̓˚·е], [ч̓˚еи р в˚о̃́  н а]̃, 

[п р˚о ш ч̓ а́·лʹ н˚ о]̃, [з˚ у́ с т рʹ і ч̓], [ш ч̓ а́ сʹтʹ·а], [п л а́·ч̓ е]; 

 Оксана Білозір: [ш ч̓˚·о], [в̕ і́ ч̕ н˚о ̃ г˚о], [о ч̕ ·е́ ɩ̌], [ч̓˚·у ж˚ у́],  

[з˚у с т рʹ і ч̓·а́ л иесʹ], [ч·̓еир е́ ш н е̃ив и́ ɩ̆], [п р а о́ ч̓:·а],[з а х иеш ч̓·а́ т и],  

[н а̃ ў р˚о́ ч̓ иел а], [в ч̓˚·о́ р а], [ч̓˚·у д˚о́ в˚о],[п еи ч̓·а́·лʹ н и̃ем], [о ч̓ и̃́  м а]̃, [к л и́ ч̓˚·у], 

[ш ч̓˚·о д нʹ· а]̃, [с в̓ і ч̓· а́],[ч̓· еи к а́ л а], [к˚ о·лʹ˚·у́· ч̓ ие х], [в ̓і ̃н ч̓·а́·ϳ·е], [ч̓·а́ ш˚у] 

 Руслана Лижичко: [м˚о у̌ ч̕ ·а̃́ ·нʹ:·а]̃, [нʹ і ̃ч]̕,  [в̕ і́ ч̕ н˚о̃ г˚о], [ч̓˚· у́ д˚ о],  

[нʹ і ̃ч]̓, [з˚ у с т рʹ і ч̓·а́ ɩ̆], [ў ч̓˚·о р а́ ш нʹ· е]̃, [в т р а·ч·̓а́ ɩ̆], [л еи·ґ̓ і ̃н е̃́  ч̓ к а],  

[п˚о з и́ ч̓˚·у], [п а р ч̓·а́], [ч̓·е́ р еиз]. 

Як відомо, характеристика пом’якшеності певного приголосного звука 

залежить від форми язика і його розташування в ротовій порожнині. М’якість у її 

різних проявах (власне м’якість, пом’якшення, напівпом’якшення або відповідно 

палатальність, палаталізованість, напівпалаталізованість) є наслідком наближення 

опуклої в передній і середній частинах спинки язика до твердого піднебіння 

(передня дорсальність) [159, с. 193-194]. 

Ймовірними причинами появи певного особливого (відмінного від 

орфоепічних норм) способу артикулювання приголосних та голосних у співочому 

мовленні можуть бути дотримання співаком певної спеціальної вокальної техніки, 

інтерферентна взаємодія сусідніх мов та вплив діалектного мовлення. У 

розглянутих працях з вокальної методики траплялися поради щодо укладання язика 

під час співу у формі ложечки, кінчик якої впирається в корені передніх зубів. Таке 

укладання язика повністю заперечує ймовірність пом’якшеної вимови звуків, 

оскільки палаталізація передбачає підняття спинки язика, а не вгинання. Також, 

поряд з такими, існують також і інші, відмінні рекомендації, наприклад у працях 

Д. Євтушенка, М. Михайлова-Сидорова, Л. Дмитрієва [58, 65]. Ці дослідники 

вважають, що не можна фіксувати язик під час співу в чітко зазначеній незмінній 

позиції, оскільки, у такому разі, спів стає неприродним, а звучання різних голосних 
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та приголосних наближається один до одного, тим самим суттєво знижується рівень 

дикції співака та розбірливість його співочого мовлення для слухачів. Д. Євтушенко 

також зазначає, що для кожного окремого співака треба обирати власну зручну 

позицію язика, язик має вільно рухатись відповідно до вимог певного звука [65]. З 

огляду на більше поширення випадків пом’якшеної вимови приголосних шиплячих 

звуків у співочому мовленні естрадних виконавців (83 %) проти 44 % академічних 

співаків, можна припустити, що, в такому разі, вокальні техніки та прийоми не є 

основною причиною пом’якшення шиплячих, оскільки дотримання правил вокалу 

є властивим насамперед представникам академічного співочого стилю, естрадний 

вокал, своєю чергою, є менш вимогливим до високих акустичних якостей співочого 

голосу, і, навпаки, відзначається більшою свободою у виборі налаштувань мовних 

органів під час співу. Тому пояснити мʼяку артикуляцію шиплячих вокальними 

прийомами, на нашу думку, неможливо. На користь цієї гіпотези свідчить також 

той факт, що пом’якшена вимова приголосних шиплячих звуків наявна не тільки в 

співочому мовленні досліджуваних мовців, а також повсякчас і в неспівочому 

спонтанному їхньому мовленні. 

Серед суто мовних обставин, що зумовили таке поширене відхилення від 

нормативної вимови, А. Залеський називає вплив російської мови та історичні 

фонетичні риси українських говірок [72]. Під час експерименту було помічено, що 

найчастіше з-поміж усіх шиплячих пом’якшується звук [ч]. За словами 

А. Залеського, це зумовлене тим, що у значній частині українських говорів, зокрема 

в деяких східноукраїнських і в багатьох степових говорах півдня України, стверділи 

тільки шиплячі [ж], [ш], [дж], а приголосний [ч] зберігає і досі давню мʼякість 

(душа, жорна, межа, шапка, журавель, жовтий, пшоно, але чʼасто, тучʼа, 

чʼорний, мучʼу, чʼого, шчʼо, сачʼок, пучʼок) , так і можливим впливом російської 

мови, у якій, на відміну від української літературної мови і подібно до зазначених 

українських говорів, стверділи лише приголосні [ж], [ш], а [ч] зберіг мʼякість (шар, 

шаг, ушол, жолтый, широкий, жызнь, зажым, але чʼасто, чʼувство, чʼорный, 
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чʼестный, врачʼ, врачʼа, врачʼу) [72]. Отже, крім діалектного впливу пом’якшену 

вимову приголосних шиплячих звуків обумовлює також вплив мов сусідніх народів 

(передусім російської мови). Така вимова є частим порушенням українських 

орфоепічних норм і трапляється не лише в співочому, а й у неспівочому мовленні 

українських мовців. 

 Оглушення дзвінких приголосних звуків 

Оглушення приголосних звуків, сонорних та дзвінких, є частим відхиленням 

від вимовних норм української мови. Також численним є його прояв і в співочому 

мовленні. За результатами проведеного експерименту оглушення консонантів 

спостерігалось у мовленні десяти з двадцяти досліджуваних співаків. За гендерною 

ознакою показники суттєво не відрізнялися, явище було однаково поширеним у 

співочому мовленні і чоловіків, і жінок. Однак показовим є те, що в різних стилях 

співу ця особливість була представлена по-різному, так в академічній манері 

виконання оглушення приголосних було помічене аудиторами в мовленні 25 % 

співаків, а в естрадному стилі – у 66 % виконавців:  

 Іво Бобул: [вф с а д˚ о́ к], [х лʹ і бп], [о бп нʹ ̇а̃ л а́], [в˚ о гх нʹ і]́,  

[зс г˚ о р а́· й˚ у ·тʹ],[вф̕ і дж ч˚ у́ т и], [р˚ о зс л˚ у́ к и], [ о́ бп р а з и], [к рʹ і зʹсʹ],  

[с˚ о л˚ о вф й і ́ н а]̃, [р˚ о зс л˚ у́ к а], [в̓ і дт л˚ у̃́ · н· а ̃ ·ц:ʹ· а],[зʹ і гх рʹ і́ в],  

[сʹ нʹ і ̃г̕ і ́вф], [в̕ і дт л˚ у́· н:ʹ· а], [бп р ие н и̃́  тʹ], [н а̃ з а́ дт], [н а̃ зс д˚ о ж е̃и н е ́̃м], 

[п̕ і дт р˚ о с л и], [вф р˚ о с т а́], [бп р˚ о́ д и], [лʹ˚· у б˚ о́ вф] 

 Василь Зінкевич: [з а бп р и̃е н і̃́  л и], [нʹ і ̃гх], [ш в ие дт к а́], [с п˚ о́ г а дт],  

[р а зс], [с г а́ с н е]̃, [с ч а р˚ у в а́ л а] 

 Раїса Кириченко: [д˚ у бп к и́], [жш˚ у р б и́], [нʹ і̃́  жш н˚ о ̃ сʹ тʹ і],  

[р а́ ɩ̆ д˚ у жш н и ̃ ɩ̆], [в˚ о гх н е̃́  м], [п˚ о дт в̓ і́ р ϳ і], [п р и́ бп р а ̃ н а]̃,  

[б а гх рʹ· а̃ н и̃е ɩ̆], [в ̓і дт р а́ д˚ о ·ϳ˚· у], [б л ие зʹсʹ к е́], [зс д а́ в н а]̃, [в̓ і дт к р и́ л а], 

[в̓ і зʹсʹ м и̃́], [р˚ о зс г и̃е н а̃́ · ϳ· еі цʹ:·а], [п˚ о р а́ дт н и̃е цʹ· а], [зс д а́ л еи к а],  

[дт р˚ у́ г˚ о·ϳ і] 



158 

 

 Наталія Бучинська: [р˚ о с к в̕ і т а́ ̇ й˚̇ у̇ тʹ], [з а бп р а́ л а], [п˚ о̃́  н а ̃дт],  

[с нʹ і ̃жш н и̃е м и]̃, [жш и л а́], [б еи р е зс н е̃́  в ие ɩ̆], [нʹ і ̃жш н а]̃, [з в̓ і ́дт к и],  

[л еи б ̓ і ́дт к˚ у], [у ̆ р˚ о дт л и́ в˚ о·ϳ˚· у], [о бп р а́ д˚ о в а ̃ н а]̃, [п е́ р еи дт],  

[д˚ о бп р˚ о], [сʹ˚· о г˚ о́ дтʹ нʹ і]̃, [б˚ о гх], [в˚ о гх нʹ˚· у̃́], [ϳ· е вф р˚ о́ п а],  

[с п˚ о́· в̓ і дʹтʹ], [п̓ і дт к˚ о́ в а], [п̓ і дʹтʹ нʹ і ̃м˚ у́· сʹ], [зс б еи н т е́ ж еи нʹ і]̃. 

 Лама: [з в̕̕ і ́ дт к ие], [в̕ і т: е́ б е],[з а́ р а зс͜ т и], [в̓ і т к р ие в а́ т и],  

[з в ̓і ́т к ие сʹ], [н а̃ п еи р е́ т], [в̓ і т г а д а́ у]̆, [н а̃ т с ие л а́·ϳ·е], [о т н˚ о̃́ м˚ у]̃,  

[к р˚ у ш лʹ·а·ϳ·е], [с е́ р е т] 

 Ірина Шинкарук: [ϳ·а́͜  ш͜ т еи б е́], [н а̃ дт], [зс г а д а́ л а], [в а́ жш к˚ о], 

 [н а̃ р˚ о́ ͡джч˚ у в а т и сʹ], [у дт в˚ о́ х], [г˚ о л˚ у́ бп к а], [к рʹ і зʹсʹ], [г˚ у́ бп лʹ·а·цʹ:·а] 

Оглушення дзвінких приголосних в кінці складів та слів є порушенням 

орфоепічних норм української мови [135, с. 11, 12]. Оглушення приголосних, що 

часто трапляється і в неспівочому мовленні, виникає унаслідок впливу орфоепії 

російської мови та діалектного мовлення (така вимова трапляється в галицько-

буковинських говірках південно-західної групи говорів та в степових говірках 

південно-східної групи). Як наслідок міжмовної взаємодії оглушення можна 

розглядати і в співочому мовленні. Проте, в співі таку вимову могло спричинити 

також те, що вокалісти, зосереджуючи увагу переважно на проспівуванні голосних 

звуків, подекуди приділяють меншу увагу вимові приголосних, тому їхні фонетичні 

якості різко змінюються. Оглушення приголосних негативно впливає на загальне 

естетичне враження від проспіваного твору, оскільки часто провокує суттєве 

погіршення дикції виконавця та нерозуміння слухачами проспіваного тексту пісні. 

 Пом’якшена вимова задньоязикового приголосного [к] 

Пом’якшена вимова задньоязикового приголосного [к] спостерігалась у 

мовленні 15 % співаків: 

 Олег Скрипка: [зʹ і ́ р˚ о ч к̕ и], [л а́ з к̓· а], [з а п а́ с к̓· а], 

 [с е́ р д е̃и нʹ к̓˚ о],[б р и́ з к̓ ие] 
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 Лама: [п р˚ о к̕ и̃́  н у̃ л а· сʹ], [з в̕ і д к̕ и], [з а б л˚ у к̓ а́ т и],  

[к̓ а р т и̃́  н],[о к̓ е а̃́ · нʹ і]̃, 

 Руслана Лижичко: [ϳ ·а к̕ е́ ɩ̌], [б л а к̓ и́ тʹ], [с˚ о л˚ о́ д к̓ ие ɩ̆],  

[зʹ і р к̓ и́],[к̓· еи р о́ в а̃ н а]̃ 

Задньоязиковий [к] пом’якшено вимовляється в деяких говірках української 

мови, зокрема правобережно-поліських та волинсько-поліських говірках 

поліського діалекту та галицько-буковинській групі говорів південно-західного 

діалекту. Тому така вимова може бути пояснена як впливом діалектизмів, так і 

взаємодією мов (зокрема у випадках, коли пом’якшення [к] виникає внаслідок 

акомодації у випадку заміщення українських голосних [е] та [и] російськими 

голосними [е] та [и]) 

 Вимова приголосних [т] та [д] з придиховістю [т ͪ], [д ͪ].  

Вимова приголосних звуків з придиховістю у процесі адитивного аналізу була 

виявлена в мовленні сімох з досліджуваних співаків, тобто у 36 % дикторів: 

 Анатолій Солов’яненко: [тʰ е́ р е̃и н], [тʰ а̃ м], [тʰ в˚оу·ȷ˚·у́], [тʰ в˚о·ϳ і]́, 

[тʰ˚оу·б ̕і]́, [лʹ˚·у́ тʰе],[п р иев̕ і́ тʰ˚ у], [к˚о р˚о тʰ а́·ϳ˚·у],[тʰ а̃ м], [б˚у в а́ ɩ̆ тʰе],  

[п л а́ к а·тʰʹ],[лʹ і тʰ еи ч к˚о],[с в а·тʰʹ і у]̆; 

 Дмитро Гнатюк: [тʰ и́ х и̃е м], [тʰ в˚о·ϳ˚·у́], [тʰʹ і], [м а̃́ · тʰʹ i р], 

[с в̓ i тʰ а̃ н к˚о́·в̓ i ̃ м], [с п̓ i в а́ тʰ ие], [м и̃е н а̃́ ·ϳ˚·у·тhʹ], [тʰ˚о], [п˚у·тʰʹ і]́,  

[в̓ і д ͡джч˚у́ тʰ ие], [р˚о зс к а́ ж˚ у·тʰʹ], [тʰ˚ о̃ м˚ у̃́],[х а́ тʰ и], [лʹ і тʰ а́·ϳ˚·у]; 

 Роман Майборода: [тʰ˚ о б˚ о́ ·ϳ˚ ·у], [м˚ у̃́  д р˚о·сʹ тʰʹ і],[с в̓ і тʰ],  

[п л а тʰ и́ л ие], [лʹ і ́тʰ˚ о], [тʰ р ие в˚ о́ г ие], [с в̓· а тʰ˚ о́ г˚о], [с тʰ р е́· лʹ б ие],  

[тʰ и́ х и̃е м], [в еи р тʰ а́·ϳ˚·у], [тʰ і ́ лʹ к ие], [в и́ б р а тʰ ие], [тʰ˚ у г˚ о·ϳ˚·у], 

[з а л˚о с к˚о́ ч˚у· тʰʹ], [в и́ р˚о с тʰ еи ш] 

 Святослав Вакарчук: [тʰ в˚·о· ϳ˚·у́], [тʰ и], [в и тʰ р и̃е м а̃ тʰ и], [п тʰ а х],  

[к а з а́  тʰ и],[тʰ о б о́· ϳ˚·у], [тʰ а к], [ч еи к а́ тʰ и], [тʰ еи б е́],[н а̃ з ие в а́ тʰ ие], 

[тʰ в˚ о·ϳ і ́х], [п̓ і дʹ нʹ·а̃́  тʰ ие сʹ·а],[з а л и́ ш ие тʰ и́ сʹ],[з н а̃ ɩ̆ тʰ и́е],[лʹ і тʰ а́· ϳ˚·у], 
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[х˚ о·тʰʹ і ́л о·сʹ], [з а х л и̃е н˚ у̃́  тʰ ие сʹ·а], [тʰ˚ у д и́],[тʰ а ̃м], [п˚ о б а́ ч ие тʰ ие], 

[тʰ а· ϳ· е̃́ · м н и̃е ɩ̆], [с в̓ і тʰ],[в̓ і д п˚ у с тʰ и́], [з˚ у п и̃е н и̃́  тʰ ие],[п и́ тʰ ие],  

[ж и́ тʰ ие],[н а̃ с тʰ а̃́  н е̃]̃, [з а́ ў тʰ р а],[к л и́ ч˚ у·тʰʹ], [о с тʰ а̃́ ·нʹ:·а]̃ 

 Олег Скрипка: [тʰ˚ у̃ м а̃́  ́н], [тʰ˚ о б̕ і]́, [дʰ а р˚ у́·ϳ˚· у], [в̓ і дʰ в е́ р тʰ е], 

[с тʰ е́ лʹ˚· у· тʰʹ], [р а п тʰ˚ о́ в ие ɩ̆], [б˚ у́ дʰ˚ у], [в̓ і дʰ в е́ р тʰ е], [тʰ а ɩ̆], 

[н е̃и п˚ о ̃м і̃́  тʰ н и̃е х], [дʰ а р˚ у́·ϳ·е], [в еи с тʰ и́], [ш в ие дʰ е̃́ · нʹ к˚ о],[дʰ е̃́  м˚ о̃ н и̃е], 

[б л˚ у́ дʰ ие тʹ], [тʰ а̃ м], [тʰ˚ о в а́ р ие ш], [м и̃́  тʰ ие ɩ̆], [тʰʹ і лʹ к ие], [с ие дʰ и́ тʹ], 

[ш еи л еи с тʰ и тʰʹ]. 

 Лама: [дʰ˚ у́ ш̕ і], [п р˚ о ɩ̌ дʰ е́], [с п и тʰʹ], [дʰ˚ у̃́  м а̃ л а], [в̊ о дʰ а́],  

[п р ̊о·ɩ̆ дʰ е̃и н], [в ие тʰ р а ч а́·ϳ·е], [в ̓і дʰ к р ие в а́ т и], [дʰ˚ у̃ м к и́], [б̊ у дʰ˚ у́ ɩ̆],  

[н а̃ р е́ ш тʰʹ і], [з б еи р еи г тʰ и́], [х̊ о·тʰʹі ́ у]̆, [дʰ е́· сʹ], [п а́ дʰ а·ϳ·̊у·тʰʹ],  

[сʹтʰʹ і ̃нʹ і̃́], [с в̓ і ́тʰʹ·а·тʰʹ],[тʰ и́ х̊ о], [ў дʰ а л и̃енʹ і̃́],[тʰʹі нʹ], [дʰв еир е́ ɩ̆], [п тʰ а х], 

[н е̃ис тʰр и̃́  м н и̃ех], [в̓ і тʰ р а́ х], [к а р тʰ и̃́  н], [з н а̃ ɩ̆ дʰ у́], [тʰ˚оу·б ̓ і]́, 

 [о дʰ и̃ н],[п˚о дʰ а р˚у́·ϳ·̊у],[ж̊ о́ у ̆ тʰ е], [дʰ и́ ў лʹ·а·цʹ:·а], [к в̓ і́ тʰ і у]̆,  

[н е̃ив̓ і дʰ ̊о̃́  м ̊о]̃,[с тʰ˚о̃́  м л е̃инʹ і]̃; 

  Оксана Білозір: [с в̕ і тʰ˚о в а́], [з в̕ і ́дʰ к ие], [з н а̃ ɩ̌ тʰ ие], [з˚о́ ш ие тʰ ие], 

[з˚ о л˚ о тʰ а́], [тʰ а ̃м], [б а р в и́ сʹтʰʹ і], [р˚ о з к в̓ і тʰ а́ л и], [п а́ дʰ а у]̆, [с в ̓і тʰ], 

[тʰʹ і ́ лʹ к и], [дʰ а л ие н и̃́], [п р ие ɩ̆ дʰ˚у́·тʹ], [в а́ тʰ р а̃ м и]̃, [ж ие тʰ а́ х],  

[б л а к и́ тʰ нʹ і]̃, [тʰ и́ х ие ̆ɩ], [дʰ а́ ў нʹ˚·у̃·ϳ˚·у], [с тʰ а р˚о в и̃́  н˚: у]̃, [б а́·тhʹ к˚ о],  

[с в̓ і тʰ и́ л ие сʹ], [с˚ у́·тʰʹ і̃́  н к и], [л еи тʰʹ і ́ л а], [п р˚ о с тʰ˚ о́ р˚ о̃ м],  

[н е̃и з а б˚ у́ тʰ˚у], [б еи р еи г тʰ и́], [в̓ і дʰ в˚ о́ д ие тʰ и], [тʰʹ і ́лʹ к и], [тʰ а́ тʰ̊ у],  

[п еи р еи с тʰ а́ ў м˚о́], [тʰ˚ о̃ н е̃́ · нʹ к а]. 

Придиховість у вимові передньоязикових зімкнених приголосних [т] і [д] 

була помічена аудиторами в співочому мовленні 35 % з досліджуваних співаків. 

Придиховість як фонетична риса не властива системі українського консонантизму. 

Проте, в співі вона виникає досить часто. У нашому випадку придихові приголосні 

траплялись у співочому мовленні як академічних, так і естрадних співаків. У 

неспівочому спонтанному мовленні дикторів не було помічено жодного випадку 
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такої вимови. Після аналізу вокально-методичних порад для співаків у різних 

наукових роботах було з’ясовано, що в них подекуди трапляються рекомендації, що 

певною мірою могли би позначитись на характеристиці «придиховості» 

приголосних. Так, наприклад, Д. Люш зазначив, що приголосні в співочому 

мовленні варто проговорювати дуже швидко, і одразу після їхньої вимови язик 

треба відірвати від зубів і повернути в ненапружений стан [107]. Можливо, надто 

швидке «відривання» язика також в деяких випадках може спричиняти подібний 

звуковий ефект.  

 Недотримання асиміляції за м’якістю та місцем і способом 

творення  

Недотримання асиміляції за місцем та способом дії було особливістю 

співочого мовлення 35 % досліджуваних співаків, більшість з них були 

представниками естрадного стилю виконання: 

 Олег Скрипка: [лʹ˚ у д сʹ к е́], [ж˚ у· рʹ і́ тʹ сʹ· а], [ў б еи р е́ тʹ сʹ· а], 

 [з б˚ у в а́·ϳ˚· у тʹ сʹ·а]  

 Василь Зінкевич: [п̕ і д н˚ о̃̃́ с ие ш сʹ ̃̇а], [б еи р е́· тʹ сʹ· а],  

[лʹ˚·у д сʹ к е́], [п˚ о в е́ р н˚ у̃· тʹ сʹ· а],[в р ие в а́· ϳ˚ ·у ·тʹ сʹ· а] 

 Наталія Бучинська: [рʹ і ́ч цʹ і], [в̕ і д ч˚ у́ ·й еі ш], [п̓ і д ч еи п и́ т и], 

[х˚ о ч͜ д е̃· нʹ ], [с т а́ в ие ш сʹ· а], [в̓ і ́ р ие тʹ сʹ· а], [б еи р е́· тʹ сʹ· а],  

[п ̓і д н˚ о̃́  с ие ш сʹ· а], [н а̃ м рʹ і ́ϳ· е ш сʹ· а], [в а г а́ ·ϳ· е тʹ сʹ· а],[ч˚ у́·ϳ е· тʹ сʹ· а]. 

 Руслана Лижичко: [з а т р и̃̃́ м а̃̇
̇
 ·ϳ еі ш сʹ ·а], [з б˚ у́ д ие тʹ сʹ· а],  

[в̓ і д ч˚ у в а́·ϳ· е] 

 Володимир Гришко: [к˚ у́ п˚ о·ч̕ цʹ і], [м ̕ і ̃ж ц и̃́е м],[д˚ о́· ч̕ цʹ і],  

[р в е́ тʹ сʹ· а] 

 Іво Бобул: [г˚ о с п˚ о́ д нʹ і]̃, [н е̃и б е́ с нʹ і̃ ɩ̆], [п˚ о с м ̓і ̃х н˚ у̃́  ў сʹ·а],  

[з цʹ і л и́ т и], [с м̓ і ̃й˚ ·у́ ·ц:ʹ· а], [м ̓і̃ ц нʹ і̃́  ш е], [ц в̓ і т˚ у́· тʹ] 
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 Назарій Яремчук: [п˚ о л˚ о т нʹ і̃̃́], [д нʹ і̃ в], [с лʹ і у]̆, [д нʹ і ̃п р˚ о́],  

[б л а к и́ т нʹ і]̃, [в̓ і д нʹ і̃́  с:ʹ·а], [ у͜ с нʹ і]́, [р а́· дʹ і с нʹ і]̃ 

Недотримання асиміляції за місцем і способом творення є дуже поширеним 

явищем не лише в співочому, а й у неспівочому мовленні. Така вимова виникає 

внаслідок інтерферентної взаємодії мов, діалектного мовлення та недостатнього 

рівня мовленнєвої культури окремих мовців. У співочому мовленні додатковою 

причиною є і швидка, побіжна артикуляція приголосних. 

Отже, внаслідок проведеного слухового аналізу українського співочого 

мовлення академічного та естрадного стилів співу було визначено основні, 

найчастотніші випадки особливої вимови голосних та приголосних звуків, 

проаналізовано основні можливі причини такої вимови, серед яких такі: 

 інтерферентна взаємодія сусідніх мов, вплив мовного оточення, 

зокрема російської мови, що спричиняє неправильну вимову африкат, пом’якшення 

шиплячих, оглушення приголосних у нехарактерних позиціях [181]; 

 вплив діалектного мовлення, що пояснює наближення звука [а] до [е], 

[а] до [о], [о] до [у], вимову одинарного приголосного замість подовженого тощо 

[181]; 

 недотримання правил комбінаторних взаємодій звуків, а саме 

відсутність асиміляцій приголосних звуків за м’якістю/твердістю, 

дзвінкістю/глухістю, місцем та способом творення, дистантної гармонійної 

асиміляції голосних зумовлені, як ми вважаємо, особистим рівнем володіння 

українською мовою та мовною культурою певного виконавця [181]; 

 ціла низка відхилень від вимовних норм у співаків зумовлена 

потребами вокальної техніки, яка передбачає особливі умови роботи мовного 

апарату, зокрема гортані, органів дихання, язика. Цим пояснюємо випадки 

наближення звука [і] до [и], відсутність редукції голосного [е] у ненаголошеній 

позиції, відсутність подовження приголосних, придиховий звук [тh], невластивий 
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українській літературній вимові, заміна африкат у вимові одним фрикативним 

звуком, порушення акцентологічної норми тощо [181]. 

Отже, орфоепічні норми в співочому мовленні зазнають певних модифікацій, 

які в одних випадках полегшують процес співу для виконавців, але, водночас, часто 

згубно впливають на дикцію (зокрема розбірливість мовлення) співака, 

мелодійність співочого мовлення, загальне враження від почутого музичного твору.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Специфічні налаштування артикуляційних органів під час співу зумовлюють 

і появу випадків специфічної вимови звуків, що відрізняється від вимови в 

неспівочому мовленні та є відхиленнями від загальноприйнятих орфоепічних норм 

української мови. За результатами проведеного аудитивного аналізу українського 

співочого мовлення академічного та естрадного стилів виконання найчастотнішими 

виявились такі особливості вимови в системі вокалізму та консонантизму: 

 наближення у співочому мовленні одних голосних звуків до інших, 

тобто зміна фізичних (акустичних) параметрів цих звуків, наприклад: [і] → [и], 

[а] →[е], [о] → [у]; 

 повна якісна редукція голосного [и] до [е] та відповідно брак редукції 

[е] до [и] у слабких (ненаголошених) позиціях. м’яка вимова приголосних 

шиплячих; 

 поява у співочому мовленні дифтонгічної сполуки [͡оу]; 

 нечітка артикуляція приголосних (зокрема губних); 

 відсутність вокалізації сонорних приголосних [в] і [j] у відповідних 

позиціях; 

 вимова звуків [ш:] і [ш] замість звукосполучення [шч]; 

 вимова подовжених приголосних як одиничних; 

 пом’якшена вимова шиплячого приголосного [чʼ]; 
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 оглушення дзвінких приголосних у нехарактерних позиціях (всередині 

та вкінці слова); 

 пом’якшена вимова задньоязикового приголосного [к’]; 

 вимова зімкнених приголосних [т] та [д] з придиховістю [тh], [дh]; 

 недотримання асиміляцій приголосних звуків за м’якістю, місцем та 

способом творення; 

 

6. Проаналізувавши можливі чинники таких випадків артикулювання, 

було виокремлено та систематизовано основні з них. Зокрема серед головних та 

найрозповсюдженіших причин вимови, що є відхиленням від орфоепічних норм, на 

наш погляд, є: 

 дотримання вокалістом правил та методик співу певної вокальної 

школи для породження більш лункого та потужного співочого звука;  

 вплив діалектного мовлення на всіх мовних рівнях, зокрема й на 

фонетичному; 

 інтереферентна взаємодія сусідніх мов, зокрема вплив на українську 

вимову російської орфоепії; 

 особистий рівень мовної культури та мовленнєвої компетентності 

певного співака; 

 намагання виконавця створити неповторний індивідуальний стиль 

співу, який вирізняв би його з-поміж інших представників вокального мистецтва. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вперше в україністиці зреалізовано спробу експериментального 

дослідження українського співочого мовлення в акустично-артикуляційному 

аспекті. Проведене дослідження, що складалося з аналізу наукової літератури і 

власне експериментального дослідження співочого мовлення, дає змогу зробити 

низку висновків, що згруповані в блоки відповідно до структури дисертації: 

1. Дослідження співочого мовлення зародилось ще в працях античних 

філософів, проте для української лінгвістики, зокрема для експериментальної 

фонетики, СМ є відносно новим об’єктом вивчення. З огляду на це досі в 

україністиці не існувало загальноприйнятого терміна на його позначення та 

висновку про лінгвістичний статус явища. Автором було зроблено висновок про те, 

що співоче мовлення закономірно належить до сфери вивчення лінгвістики, є 

лінгвістичним феноменом, різновидом мовлення, особливою формою реалізації 

мови, що складається з двох абсолютно рівноправних складників – вербального і 

музичного, та, так само, як і звичайне неспівоче мовлення, виконує основні мовні 

функції (фатичну, емотивну, волюнтативну, естетичну та комунікативну). Водночас 

співоче мовлення, що базується на певних вокальних техніках та прийомах, має 

низку диференційних ознак, зокрема домінування з-поміж функцій емотивної й 

естетичної, обмеження у використанні певних лексичних, фонетичних, 

граматичних засобів, спричинене неможливістю функціонування співочого 

мовлення в усіх мовних стилях, особливе ритміко-інтонаційне оформлення, 

специфічні фонетичні риси, особливості функціонування орфоепічних норм у 

співочому мовленні. Також у дисертації системно вжито й обґрунтовано термін 

«співоче мовлення» як такий, що не викликає різнотлумачень і найповніше передає 

синкретичну сутність досліджуваного явища. 

2. Співоче мовлення відрізняється від неспівочого низкою 

артикуляційних особливостей, які пояснюються насамперед особливими 
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налаштуваннями й характерними рисами в роботі мовного апарату співаючої 

людини. Одними з найважливіших анатомо-фізіологічних чинників утворення 

якісного співочого звуку є правильно організований та комфортний для виконавця 

процес дихання й особливі індивідуальні конфігурації артикуляторів, які 

використовуються для підвищення коефіцієнта корисної дії мовних органів та 

економії сил мовця під час процесу співу. Різні артикуляційні органи з різним 

ступенем активності беруть участь у породженні співочих звуків, проте однаково 

всі частини артикуляційного апарату мають виняткове значення для резонування 

звука, що виникає в гортані й остаточно акустично оформлюється у надгортанних 

резонаторних порожнинах – глотковій, ротовій та носовій.  

3. Особливі техніки налаштування органів мовленнєвого тракту в 

співочому мовленні зумовлюють виникнення специфічних акустичних рис 

проспіваних звуків, зокрема зміни інтенсивності й формантної структури співочих 

голосних звуків. Проведене експериментальне дослідження українського співочого 

мовлення засвідчило факт зростання інтенсивності голосу в співочому мовленні, 

порівняно з неспівочим, у 80 % аналізованих фрагментів. Основними факторами, 

від яких залежав ступінь підвищення сили голосу, є рівень майстерності виконавця 

і стиль виконання (академічний чи естрадний). В оперних співаків показник 

зростання сили голосу в співі був стовідсотковим, у естрадних – становив 73 %. 

4. Співочий і неспівочий різновиди мовлення різняться також і 

формантною будовою голосних звуків. Це пов’язано з появою у спектрах співочих 

звуків високої співочої форманти – групи підсилених обертонів у спектрі голосу, 

що впливають на якісні характеристики голосу, його лункість та естетичні 

характеристики. Під час проведення експериментального дослідження було 

встановлено характерну особливість співочих голосних, насамперед професійних, 

академічних голосів, а саме помічено, що в голосі одного співака значення формант 

для різних голосних були майже однаковими, відрізняючись на 0-200 Гц. Це 

свідчить про зберігання налаштувань мовного апарату співаком при виконанні 
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різних голосних на всьому діапазоні співочого голосу й об’єктивно підтверджує 

отримані результати слухового аналізу, де на основі суб’єктивного враження групи 

аудиторів було отримано висновки про якісну редукцію голосних звуків у 

співочому мовленні та про так зване «взаємозближення» голосних у співочому 

мовленні.  

5. Після проведення відповідних експериментальних досліджень 

зроблено висновки про зміни рівня основних формант голосних звуків української 

мови в співі. Так, рівень перших двох формант у спектрі українських співочих 

голосних у переважній більшості випадків підвищувався, хоча рівень першої 

форманти змінювався порівняно несуттєво (до 100 Гц). Третя, четверта та п’ята 

(якщо така виокремлювалась) форманти змінювали своє положення в напрямку 

взаємного зближення й утворювали в такий спосіб високу співочу форманту. 

Експериментальний аналіз записів співочого мовлення українських співаків 

показав, що ВСФ частіше спостерігалась у співі оперних професійно поставлених 

голосів (90 % випадків). Менш численною була поява ВСФ в естрадному співі 

(65 %). Основним чинником, що впливає на частотне значення високої співочої 

форманти, є тембр голосу. Так, залежно від типу голосу, висока співоча форманта 

формується на частоті від 2000 Гц в чоловічих голосах до 3300 Гц у високих 

жіночих голосах. Більш яскраво висока співоча форманта окреслена в спектрах 

оперних голосів, натомість у представників естрадного співу вона є менш 

інтенсивною. 

6. Результатом вдалої конфігурації мовних органів є утворення якісного 

співочого звука та гарна дикція, що є показниками високого професіоналізму 

співака. Серед чинників, що впливають на дикцію виконавця, є висота і сила голосу, 

його тембральне забарвлення, а також фонетичні риси певної мови та дотримання 

співаком орфоепічних норм. Внаслідок проведеного аудитивного аналізу співочого 

мовлення українських оперних та естрадних співаків виявлено та систематизовано 

найпоширеніші випадки відхилень від вимовних норм українського літературного 
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мовлення. У системі голосних звуків найчисленнішими випадками особливої 

артикуляції виявились такі: 

 наближення у співочому мовленні одних голосних звуків до інших, 

тобто зміна фізичних (акустичних) параметрів цих звуків, наприклад: [і] → [и], 

[а] →[е], [о] → [у]; 

 повна якісна редукція голосного [и] до [е] та відповідно брак редукції 

[е] до [и] у слабких (ненаголошених) позиціях. м’яка вимова приголосних 

шиплячих; 

 поява у співочому мовленні дифтонгічної сполуки [͡оу]; 

 нечітка артикуляція приголосних (зокрема губних); 

 відсутність вокалізації сонорних приголосних [в] і [j] у відповідних 

позиціях; 

 вимова звуків [ш:] і [ш] замість звукосполучення [шч]; 

 вимова подовжених приголосних як неподовжених; 

 пом’якшена вимова шиплячого приголосного [чʼ]; 

 оглушення дзвінких приголосних у нехарактерних позиціях (всередині 

та вкінці слова); 

 пом’якшена вимова задньоязикового приголосного [к’]; 

 вимова зімкнених приголосних [т] та [д] з придиховістю [тh], [дh]; 

 недотримання асиміляцій приголосних звуків за м’якістю, місцем та 

способом творення; 

 

Проаналізувавши можливі мовні та позамовні фактори різних випадків 

подібної вимови, було виокремлено основні причини варіативності орфоепічних 

норм у співочому мовленні:  

  особливі вимоги різних вокальних технік, що зумовлюють більшість 

випадків особливої вимови голосних та приголосних у співочому мовленні; 
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  вплив мовного оточення, зокрема інтерферентний вплив російської 

мови в умовах асиметричного білінгвізму, а також діалектного мовлення; 

  особистий рівень мовної культури певного співака; 

 намагання виконавця створити неповторний індивідуальний стиль 

співу, який вирізняв би його серед співочого загалу. 

Застосовані методики експериментального дослідження й матеріал 

дослідження можуть бути застосовані для подальшого вивчення українського 

співочого мовлення, зокрема інших його стилів, наприклад народного співу. 

Отримані відомості про фонетичну специфіку, акустичні й артикуляційні риси 

українських голосних і приголосних звуків можна використовувати в практиці для 

підготовки навчальних курсів з фонетики сучасної української мови, прикладної 

лінгвістики, спеціальних курсів з експериментальної фонетики. Також отримані 

результати можна використовувати в системах автоматичного розпізнавання та 

синтезу українського штучного мовлення. 
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Додаток А. Інформація про співаків, співоче мовлення яких аналізується в 

дисертації 

 

Представники академічного стилю  

1. Борис Гмиря 

Роки життя 1903 – 1969 

Місце народження М. Лебедин Сумської області 

Тембр голосу Бас 

Освіта Харківський інженерно-будівничий інститут; 

 Харківська консерваторія ім. П. Котляревського 

Жанр співу Оперний класичний вокал 

Творчий доробок Виконавець понад 600 камерних творів, 290 

українських народних пісень і романсів, 179 

російських народних пісень і романсів, понад 100 

західних пісень і романсів, 39 оперних партій (77 арій) 

української, російської та західної класики, 85 

фрагментів із вокально-сценічних і симфонічних 

творів, 30 трансляційних концертів, 200 платівок. 

Основні оперні партії: Тарас Бульба (“Тарас Бульба” 

М. Лисенка), Трохим (“Наймичка” М. Вериківського), 

Сусанін (“Іван Сусанін” (“Життя за царя”) М. Глінки), 

Медьник (“Русалка” О.  Даргомижського), 

Мефістофель (“Фауст” Ш. Гуно). 

 

2. Дмитро Гнатюк 

Роки життя 1925 – 2016 

Місце народження с. Старосілля Чернівецької області 

Тембр голосу Баритон 

Освіта Київське музичне училище, Київська консерваторія ім. 

П. Чайковського 

Жанр співу Оперний класичний вокал 

Творчий доробок Микола («Тарас Бульба»),  Петруччіо 

(«Приборкування норовливої» Шебаліна), Мазепа, 

«Мазепа»), Онєгін «Євгеній Онєгін» П. Чайковського), 

Демон («Демон» Рубінштейна), Фігаро («Севільський 

цирульник» Россіні), Ріголетто («Ріголетто» Верді) 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D1%94%D0%B3%D1%96%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%96%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%96_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5
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3. Вікторія Лук’янець 

Роки життя 1966 р.н. 

 

Місце народження М. Київ 

Тембр голосу Сопрано 

Освіта Київська державна консерваторія ім. П. Чайковського 

Жанр співу Оперний класичний вокал 

Творчий доробок Джільда («Ріголетто»), Віолетта («Травіата»), Адіна 

(«Любовний напій»), Ельвіра («Пуритани»), Розіна 

(«Севільський цирульник»), Лючія (Лючія ді 

Ламмермур), Офелія (Гамлет), Олімпія (Казки 

Гофмана) 

 

4. Роман Майборода 

Роки життя 1943 – 2018 

Місце народження с. Кирияківка, Полтавської області 

Тембр голосу Баритон 

Освіта Київська державна консерваторія ім. П.Чайковського 

Жанр співу Оперний класичний вокал 

Творчий доробок Головні оперні партії: Микола («Наталка Полтавка» 

М. Лисенка, Остап («Тарас Бульба» М. Лисенка), 

Гаральд («Ярослав Мудрий» Г. Майбороди), Максим 

(«Арсенал» Г. Майбороди), Салієв («Прапороносці» 

О. Білаша), Омар («Купало» А.  Вахнянина), Євгеній 

Онєгін («Євгеній Онєгін» П. Чайковського, Мазепа 

(«Мазепа» П. Чайковського), князь Ігор («Князь Ігор» 

О. Бородіна), Щелканов («Борис Годунов» 

М. Мусоргського), Януш («Галька» С. Монюшка), 

Фігаро («Севільський цирульник» Россіні), Жермон, ді 

Луна, Набукко («Травіата», «Трубадур», «Набукко» 

Верді), Марсель («Богема» Пучіні) 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
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5. Євгенія Мірошниченко 

Роки життя 1931 – 2009 

Місце народження с. Графське Харківської області 

Тембр голосу Сопрано 

Освіта Київська консерваторія ім. П. Чайковського 

Жанр співу Оперний класичний вокал 

Творчий доробок Основні оперні партії: Лючія («Лючія ді Ламмермур» 

Г. Доніцетті), Цариця ночі («Чарівна флейта» В. А. 

Моцарта), Лакме («Лакме» Л. Деліба), Розіна 

(«Севільський цирульник» Дж. Россіні), Віолетта 

(«Травіата» Дж. Верді), Мюзетта («Богема» Дж. 

Пуччіні), Манон («Манон» Ж. Массне) 

 

6. Анатолій Солов’яненко 

Роки життя 1932-1999 

Місце народження м. Донецьк 

Тембр голосу Тенор 

Освіта 
Донецький політехнічний інститут, 

Київська консерваторія ім. П. Чайковського 

Жанр співу Оперний класичний вокал 

Творчий доробок 

Основні оперні партії : Герцог в опері Дж. Верді 

«Ріголетто», Манріко в опері Дж. Верді «Трубадур», 

Андрій в опері С. Гулака-Артемовського «Запорожець 

за Дунаєм», Фауст в опері Ш. Гуно «Фауст», Маріо 

Каварадоссі в опері Дж. Пуччіні «Тоска» тощо. 
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7. Марія Стеф’юк 

Роки життя 1948 р.н. 

 

Місце народження С. Рожнів Івано-Франківської області 

Тембр голосу Лірико-колоратурне сопрано 

Освіта Київська консерваторія ім. П. Чайковського 

Жанр співу Оперний класичний вокал 

Творчий доробок Антоніда («Життя за царя» М. Глінки),  

Маргарита Валуа («Гугеноти» 

Дж. Мейєрбера), Лейла («Шукачі перлин» Ж. Бізе), 

Джільда («Ріголетто» Дж. Верді), Лючія («Лючія ді 

Ламмермур» Г. Доніцетті), Віолетта («Травіата» 

Дж. Верді), Марильця («Тарас Бульба» М. Лисенка) 

 

Представники естрадного стилю 

1. Оксана Білозір 

Роки життя 1957 р.н. 

Місце народження С.Смига Рівненської області 

Освіта Львівське музично-педагогічне училище ім. 

Ф. Колесси, Львівська консерваторія ім. М. Лисенка 

Жанр співу Естрадний вокал 

Творчий доробок Албоми: 

 «Ой, там у Львові, на Високім Замку» (1988); 

 «Через зiроньку ясну» (1992); 

 «Горобина ніч» (2001); 

 «Для тебе» (2002); 

 «Нові та найкращі» (2002); 

 «Назад у майбутнє» (2003); 

 «Подивись мені в очі» (2007). 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2. Іво Бобул (Іван Бобул) 

Роки життя 1953 р.н. 

Місце народження М.Порубне Чернівецької області 

Освіта Чернівецьке училище мистецтв імені С.  Воробкевича 

Жанр співу Естрадний вокал 

Творчий доробок Альбоми 

  «Тополина любов» (2002); 

  «Небеса очей твоїх» (2002); 

  «Емігрантка» (2002); 

  «Песни для тебя» (2004); 

  «Ріка життя» (2004); 

  «Ты мой сон»(2006). 

 

3. Наталія Бучинська 

Роки життя 1977 р.н. 

Місце народження М.Львів 

Освіта Тернопільська академія народноого господарства, 

Київський університет культури і мистецтв 

Жанр співу Естрадний вокал 

Творчий доробок Альбоми: 

 «Про те, чого не вимовиш словами…» (2004); 

 «Дівчина-весна» (2004); 

 «Душа»  (2008). 

 

 

4. Святослав Вакарчук 

Роки життя 1975 р.н. 

Місце народження М.Мукачеве Закарпатської області 

Освіта Львівський національний університет ім. І.Франка 

Жанр співу  естрадний вокал 

Творчий доробок Альбоми: 

1998 – «Там, де нас нема»; 2000 – «Янанебібув»; 

2001 – «Модель»; 2003 – «Суперсиметрія»; 

2005 – «GLORIA»; 2007 – «Міра»; 

2010 – «Dolce Vita»; 2013 – «Земля»;  

2016 – «Без меж» 
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5. Наталія Дзеньків (Лама) 

Роки життя 1975 р.н. 

Місце народження м.Івано-Франківськ 

Жанр співу Естрадний вокал, поп-рок 

Творчий доробок Альбоми: 

 «Мені так треба» (2006); 

 «Світло і тінь» (2008); 

 «Назавжди» (2013). 

 

 

6. Василь Зінкевич 

Роки життя 1945 р.н. 

Місце народження С. Васьківці Хмельницької області 

Освіта Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. 

В.Шкрібляка, Рівненський інститут культури  

Жанр співу Естрадний вокал 

 

7. Раїса Кириченко 

Роки життя 1943 – 2005 

Місце народження с.Корещина Полтавської області 

Тембр голосу Мецо-сопрано 

Освіта Харківський інститут мистецтв ім. І. Котляревського  

Жанр співу Народний вокал, естрадний вокал 

Творчий доробок Альбоми: 

 Ой гарна я, гарна» (1990); 

 «Цвіте черемшина» (1995); 

 «Долі моєї село» (1995); 

 «Цвіте черемшина» (2000); 

 «Я – козачка твоя» (2002); 

 «Дорогу Спадщину» Дмитра Луценка співає 

Раїса Кириченко» (2003); 

 «Моя подруго мила» (2008); 

 «Доля у нас – два крила» (2008). 
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8. Руслана Лижичко 

Роки життя 1973 р.н. 

Місце народження М. Львів 

Тембр голосу Котральто 

Освіта Львіська консерваторія ім. М. Лисенка 

Жанр співу Естрадний вокал, поп-рок, фольк 

Творчий доробок Альбоми: 

  «Мить весни. Дзвінкий вітер» (1998); 

 «Останнє Різдво 90-х» (1999); 

 «Найкраще» (2001); 

 «Добрий вечір, тобі…» (2002); 

 «Дикі танці» (2003); 

 «Wild Dances» (2004); 

 «Club'in» (2005); 

 « Амазонка» (2008); 

 «Wild Energy» (2008); 

 «Мій Брат! (Разом!)» (2013) 

 

 

9. Олександр Пономарьов 

Роки життя 1973 р.н. 

Місце народження М. Хмельницький 

Тембр голосу Тенор 

Освіта Хмельницьке музичне училище, Львівський музичний 

інститут ім. М. Лисенка 

Жанр співу Естрадний спів 

Творчий доробок Альбоми : 

 «З ранку до ночі» (1996) 

 «Перша і остання любов» (1997) 

 «Вона» (2000) 

 «Він» (2001) 

 «Я люблю тільки тебе» (2006) 

 «Ніченькою» (2007) 

 «Найкраще» (2016) 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%96_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%96_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E
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10. Олег Скрипка 

Роки життя 1964 р.н. 

Місце народження С.Гафурів (Совєтабад)  Согдійської області, 

Таджикистан 

Освіта Київський політехнічний інститут 

Жанр співу Естрадний вокал, рок 

Творчий доробок Альбоми: 

2001 – «Інколи» 

2004 – «Відрада» 

2009 – «Серце у мене вразливе» 

2010 – «Щедрик (сингл)» 

2011 – «Жоржина» 

2011 – «Гуманісти»  

2016 – «Україна» 

 

11.  Ірина Шинкарук 

Роки життя 1979 р.н. 

Місце народження с.Фастів Київської області 

Освіта Житомирське училище культури та мистецтв (1997), 

Житомирирський педагогічний університет  

ім. І. Франка (2000) та Київський національний 

університет культури та мистецтв (2001) 

Жанр співу Естрадний вокал 

Творчий доробок Альбоми: 

 1994 — «П'ята пора року» («Гарба», Київ); 

 1996 — «Крок до літа» («Гарба», Київ); 

 1999 — «Перекотиполе» («Євро-стар», Київ); 

 2000 — «Час любити» («Євро-стар», Київ). 

 1996 — «Я — наче птиця» («Гарба», Київ); 

 1998 — «Перекоти-поле» («Болі-диск», Київ); 

 2000 — «Іду до Вас» («Болі-диск», Київ); 

 2004 — «Відчуваю» («Укрмюзік», Київ); 

 2006 — «Це моя і твоя Україна» («ГроЛіс», 

Тернопіль); 

 2008 — «Міра» («ГроЛіс», Тернопіль). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1994_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1996_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B4%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008_%D1%83_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC_%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA)&action=edit&redlink=1
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12. Назарій Яремчук 

Роки життя 1951 – 1995 

Місце народження с.Рівня Чернівецької області 

Тембр голосу Тенор 

Освіта Київський державний інститут культури імені І. 

Карпенка-Карого 

Жанр співу Естрадний вокал 
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Додаток Б. Основні орфоепічні норми української мови (за працями 

Н. Тоцької, М. Погрібного, Н. Плющ, В. Берковець) 

 

Основні правила української орфоепії: 

1. Голосний [а] в українській мові є голосним повного творення і 

вимовляється чітко в усіх позиціях без наближення до інших голосних звуків, 

зокрема [і], [и], [е]. 

2. Голосний [о] завжди вимовляється чітко під наголосом і в переважній 

кількості ненаголошених позицій. Звук [о] може наближатись до звука [у] перед 

складом з наголошеними голосними [у] чи [і]. Наприклад: [з˚ оу з˚ у́ ̇ лʹ ̇а],  

[п˚ оу ̇ рʹ і ́ ж˚ о к]. У випадку, коли голосний [о] є сполучним, як у слові 

[о д н˚ о̃ к˚ у́ р с н и̃е к], такого наближення не відбувається. Грубим порушенням 

орфоепічної норми. 

3. Звук [у] вимовляється чітко в наголошених та ненаголошених позиціях 

та не наближається за своїм звучанням до інших голосних. М. Погрібний зазначає, 

що у позиції після голосного перед приголосним він може ослабитись і звучати, як 

нескладотворчий звук [у̌]: [а ў д ие т˚ оʹрʹ і j ̇а]. 

4. Голосний [е] вимовляється чітко в наголошеній позиції. У 

ненаголошених позиціях він зазнає якісної редукції і наближається до [и] за 

винятком позицій на початку слова та в закінченнях іменників давального відмінка: 

[с еи л˚ о́] але [е к˚ о̃ н˚ о̃̃́ м̕ і ̃к а], [г˚ о́ с т е в̕ і]. 

5. Голосний [и] під наголосом вимовляється чітко, варто розрізняти 

російський звук [ы], який є доволі напруженим, та м’який український [и]. Також в 

українській літературній вимові не допускається наближення [и] до [і]. У 

ненаголошених позиціях звук [и] зазнає редукції та наближається до голосного [е]: 

[п р ие б еи р е́ ж н и̃е ɩ̌ ], [в ие дʹ нʹ і̃̃́ й ̇еі цʹ: ̇а]. Перед складом з наголошеним [о] ця 

редукція проявляється особливо сильно, і звук, що вимовляється, за своїми 

якісними ознаками є середнім звуком між [и] та [е]. 
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6. Звук [і] вимовляється чітко в усіх позиціях, без наближення до 

голосного [и]. 

7. Дзвінкі приголосні звуки в кінці слова або складу ніколи не 

оглушуються за винятком слів вогко, легко, нігті, кігті: [г˚ о́ л˚ у б], [з в̕ і́ ́д к и]. 

8. Дзвінкий приголосний звук [б] як частина префіксів об-, над-, під-, 

перед-, від- зберігає свою дзвінкість перед глухими приголосними: [о б к а т а́ т и]. 

9. Префікс і прийменник [з] завжди оглушується перед наступними 

глухими приголосними: [с ц˚ у́ к р˚ о̃ м], [с ц е̃и м е̃и н т˚ у в а́ т и]. 

10. Звук [з] у префіксі роз- перед глухими приголосними оглушується, 

особливо у швидкому темпі мовлення. 

11. Африкати д͡ж та  ͡дз треба вимовляти як один звук: [͡дз е́ р к а л˚ о]. 

12. Губні приголосні звуки [б], [п], [в], [м], [ф] завжди вимовляються 

твердо і лише дещо пом’якшуються перед голосним [і]: [б̕ і́ б лʹ і ј ̇а].  

13. Приголосні сонорні звуки [в] та [й] в українській мові здатні 

вокалізуватись до нескладотворчих голосних [у̌] та [ɩ̌] відповідно у позиціях на 

початку слів перед приголосними звуками, усередині слів після голосного перед 

приголосним, в кінці слів після голосного: [у̌ д е̃̃́̃́  ̇ нʹ], [п р а́ у̌ д а], [г а ɩ̌]. 

14. Шиплячі приголосні в українській мові завжди вимовляються твердо, 

дещо пом’якшуючись лише перед голосним [і]: [в е́ ̇ ч ̕і р].  

15. Звук [р] завжди вимовляється твердо в кінці слів та складів: [к˚ о́ з ие р]. 

16. Одним із засобів милозвучності української мови є чергування 

голосних та приголосних звуків [у] – [в], [і] – [й]. Порушування правил чергування 

спричиняє нагромаджування приголосних та згубно впливає на милозвучність. 

17. М’які приголосні звуки [дʹ], [тʹ] не повинні набувати свистячого 

відтінку і тим самим наближатися у вимові до африкат: [дʹ і ́л̊ о], а не [͡дзʹ і ́л̊ о]. 

18. Слід розмежовувати у вимові глотковий звук [г] та задньоязиковий [ґ]. 

19. Невід’ємною характеристикою культурного мовлення є правильне 

наголошування. Акцентуація є найскладнішою віхою у вивченні української мови, 
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оскільки український наголос є вільним, нефіксованим, на противагу, скажімо, 

французькому. При виробленні норм наголошування виникає багато труднощів, 

зумовлених впливом сусідніх мов, строкатістю наголошування в різних говорах 

української мови, а також навмисне неправильне наголошування в художніх творах 

і ЗМІ. 

20. На вимові приголосних звуків позначаються їхні комбінаторні зміни в 

мовному потоці. Такими змінами є: 

Асиміляція за дзвінкістю:  

• [тʹ] + [б] → [дʹб]: боротьба [б̊ о р̊ о•дʹ б а́]; 

• [ш] + [г] → [жг]: Вишгород [в и́ ж г̊ о р̊ о д]; 

• [сʹ] + [б] → [зʹб]: просьба [п р̊ о́• зʹ б а]; 

• [к] + [д] → [ґд]: анекдот [а̃ н е̃и ґ д̊ о́ т]; 

• [ц] + [д] → [͡дзд]: плацдарм [п л а ͡дз д а́ р м]. 

Асиміляція за глухістю:  

• у словах легко [л е́ х к ̊о], вогко [в̊ о́ х к ̊о], кігті [к̓ і ́х тʹ і], нігті [нʹ і̃́ ́
́ ́ ́
 х тʹ 

і], дьогтю [дʹ̊̊•о́ х тʹ̊•у]; 

• на початку слова внаслідок уподібнення звука [з] до наступного глухого 

приголосного: з храму [с х р а́ ̃ ̃м̊ у̃]; 

Асиміляція за способом творення: 

• [д] + [з] → [д͡зз]: відзвук [в’ і ́͡дз з в̊ у к]; 

• [д] + [с] → [͡дз цс]: відступ [в’ і ́͡дз с т̊ у п]; 

• [д] + [͡дз] → [͡дз:]: під дзвоном [п̓ i ͡дз: в̊ о̃́ ʹ н̊ о̃ м]; 

• [д] + [ц] → [͡дзц]: відцуратися [в’і ͡дз ц̊  у р а́ т ие сʹ•а]; 

• [т] + [с] → [ц]: братство [б р а́ ц т в̊ о]; 

• [т] + [с] → [ц]: солдатський [с̊ о л д а́• цʹ к ие ῐ]; 

• [т] + [ц] → [ц:] : коритце [к̊ о р и́ ц: е]; 

• [т] + [з] → [͡дзз]: спортзал [с п̊ о р ͡дз з а́ л]; 

• [т] + [cʹ] → [цʹ:]: стараються [с т а р а́•j̊•у•цʹ:•а]. 
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Асиміляція за місцем та способом творення: 

• [д] + [ж] → [͡джж]: відживати [в’ і ͡дж ж иe в а́ т и];  

• [д] + [ш] → [д͡жш]: відшліфувати [в’ і ͡дж ш лʹ і фº у в а́ т и]; 

• [д] + [ч] → [д͡жч]: відчинити [в’ і ͡дж ч и̃е н и̃́  т и]; 

• [д] + [͡дж] → [д͡ж:]: над джерелом [н а̃ ͡дж: еи р еи л̊ о̃ м]; 

• [т] + [ш] → [чш]: багатшати [б а г а́ ч ш а т и]; 

• [т] + [ч] → [ч:]: квітчати [к в’ і ч: а́ т и]; 

• [т] + [ж] → [д͡жж]: світ живих [сʹ в̓ і ͡дж ж иe в и́ х]; 

• [т] + [͡дж] → [͡дж:]: літ джмеля [лʹ і ͡дж: м е̃и лʹ•а]; 

• [з] + [ж] → [ж:]: зжовкнути [ж:̊ о́ ͝у к н̊ у̃ т и]; 

• [з] + [ш] → [ж ш]: вивізши [в и́ в’ і ж ш и]; [ш:]: зшити [ш: и́ т и]; 

• [з] + [дж] → [жд͡ж]: з джерела [ж ͡͡͡͡͡д͡ж еи р еи л а́]; 

• [з] + [ч] → [жч]: безчесний [б еи ж ч е́ с н и̃ ͝ɩ];  [шч]: зчистити [ш ч и́ с 

т ие т и]; 

• [ж] + [сʹ] → [з ʹсʹ]: зважся [з в а́• зʹ сʹ •а]; 

• [ж] + [з] → [з:]: міжзоряний [м̓ і з̊: о́• рʹ• а̃ н и̃е ɩ̆]; 

• [ж] + [дз]→ [з͡дз]: між дзвіницями [м̓ і з ͡дз в̓ і ̃н и̃́ ʹ цʹ•а̃ м и̃]; 

• [ж] + [ц] → [зц]: між цим [м̓ і ̃з͜ ц и̃́  м]; 

• [ж] + [цʹ ] → [зʹцʹ]: на смужці [н а̃ ͜с м̊ у́•̃зʹ цʹ і]; 

• [ш] + [сʹ] → [сʹ:]: милуєшся [м и̃е л̊ у́• j еі сʹ:•а]; 

• [ш] + [цʹ] → [сʹ цʹ ]: на дошці [ н а̃ ͜д̊ о́•сʹцʹ і]; 

• [ч] + [сʹ ] → [цʹ сʹ ]: не морочся [н е̃и ͜ м̊ о̃ р̊ о́•цʹ сʹ•а]; 

• [ч] + [цʹ ] → [цʹ:]: хусточці [х̊ у́ с т̊ о•цʹ: і]. 

Асиміляція за м’якістю обов’язковою є для звуків [д], [т], [н] перед 

наступними м’якими [дʹ], [тʹ], [нʹ], факультативною – для звуків [з], [с], [͡дз], [ц] 

перед наступними м’якими, пом’якшеними або напівпом’якшеними приголосними: 

Дніпро [дʹ нʹ і ̃п р ̊о́], свято [сʹ в̓•а́ т̊ о]. 

Спрощення, редукція приголосних: 



201 

 

• [нтсʹк] → [нʹ сʹ к]: студентський [с т̊ у д ͠е· нʹ сʹ к ие ῐ]; 

• [стсʹк] → [сʹ к]: туристський [т̊ у р и́ сʹ к ие ῐ]; 

• [нтст] →[нст]: агентство [а г е̃´ н с т в̊ о]; 

• [ст цʹ] → [сʹцʹ]: артистці [а р т и́ сʹ цʹ і]; 

• [стч] → [ш ч]: невістчин [н е̃и в’ і ́ш ч иẽ н]; 

• [стд] → [зд]: шістдесят [ш’ і з д еи сʹʹ•а́ т]; 

• [стс] →[с:]: шістсот [ш’ і с̊: о́ т]; 

• [стн] → [сн]: шістнадцять [ш̓ і с н а̃´•д͡зʹ цʹ•а•тʹ]. 
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Додаток В. Особливі випадки вимови співочих голосних та приголосних звуків 

 

Представники класичного стилю 

1. Співоче мовлення Бориса Гмирі 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Відсутність якісної редукції 

голосного [е] в ненаголошеній 

позиції 

[п р а́ ц е̃̇ ϳ˚ ̇у], [с т е́ л е цʹ: ̇а], 

 [с в̕ і ́т е т е],[б е з м е̃́  ж н е ̃̇ ·ϳ е],  

[м е  н е̃́], [ч˚ у д˚ о в е],  

[н е  б е с а̃́  м и]̃, [з а п˚о р˚о ж е цʹ], 

[в е р б и̃́], [п е р е к л ие к а́ л ие сʹ], 

[с е̃́́  р д е · нʹ к˚ у], [с х˚ о́ ч е ш], 

[у к р а́ д е  н у̃· ϳ˚·у], [в е л и́ к е· ϳ·е], 

[п˚ о г˚ у лʹ ·а́·ϳ·е  м] 

2 Наближення голосного [у] до [о] [р у к и], [п л а ч у т], [з і т х а у т], 

[с у м н і], [м е д у],  [в е д у],  

[в у х о м], [к у м ц ю], [з а б у л и], 

[л ю б и в], [г р е ч к у, пшеницю, 

гусята, курчата 

3 М’яка вимова шиплячих звуків [х в ие л и̃́  н˚ о̃·ч̕ к˚ у], [ш ч̕ ˚·о],  

[ч̕ ˚·о́ р н и̃е ·ɩ̆], [ч̕  и], 

 [н а̃ з˚ у́ с т рʹ і ч̕ ], [ч̕ ˚·а с], 

[ш̕ лʹ· а́ х т˚ у], [ ж̕ ˚·у· рʹ і ́цʹ:·а], 

[п л а́· ч̕ ˚·у], [ ч̕ ˚·у́ л и], [ч̕ и], 

[с а д˚ о́ ч̕ ˚·о к], [п т а́ ш̕ еи ч̕ к а], 

[ч̕ ˚·о р нʹ і̃́  ϳ˚·у· тʹ],  

[о дт п˚ о·ч̕ и̃́  н˚ у̃·тʹ], 

[з а м˚ у̃́ ·ч̕ ие л и], [ч̕ ˚·у ж и̃́  м и̃е], 

[ч̕ ˚·у ж и̃е нʹ і̃́], 

 [дʹ і ў ч̕  и̃е н˚ о̃́ · нʹ к˚ о], 

[ч̕ ˚·о р нʹ і ̃ϳ і],[ч̕ ˚·о́ в е̃и н],  

[ч̓·а́ р к а̃ м и̃е] 

5 Вимова подовженого [ш:] на місці 

буквосполучення [шч] 

[ш: е],  [п р ие ш: еи̃ м и̃́  т и], 

 [в и́ ш: и ɩ̆], [з р˚ о́ ш: еи н:·а], 

[к р а́ ш: е], [с в и́ ш: е] 
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2. Співоче мовлення Дмитра Гнатюка 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Наближення голосного [а] до [е] [д ае л е́ к ие ɩ̌],[г ае д а́ у]̆,  

[д ае л е́ к е· ϳ·е],[с х˚ о в а́ л ае ·сʹ],  

[к р ае с˚ о́· ϳ˚·у],[з н а е х˚ о́ ͡дж˚ у],  

 [м а е рʹ і ́ч к˚ о], [н а е дʹ і ́ɩ̆], 

[к р и́ л ае х], [м рʹ і ́ае т и] 

2 Наближення голосного [і] до [и] [б̕ і̃́́и л иеɩ̌], [рʹ iи д н е̃́ · нʹ к а], 

[т в˚ о·ϳ ĩ́́
и], [м а·̃ тʹ iи р],  

[ч˚ о р н о̃ б р и́ в цʹ iи],  

[рʹ iи д н е̃́ · нʹ к а],  [з е̃и м лʹ ĩ́́
и],  

[р˚ о з ц в̃ iи т а́·ϳ˚·у·тʹ], 

[к в̓ ĩ́́
и т ие], [п р ие лʹ iи т а́·ϳ˚·у·тʹ], 

[рʹ iи д н е̃́ · нʹ к а], [рʹ ĩ́́
и д н˚ о ̃г˚ о],  

[з˚ у с т рʹ iи ч̓ iи], [ч˚ у· ж̓ ĩ́́
и ɩ̆],  

[к в̓ iи т˚ у́ ч˚ у],[с п̓  iи в а́ т и],  

[с в̓ iи т а̃ н к˚ о́ в̓ i ̃м],  

[р а́ д˚ о ш ч̓ іи], [т е̃и м нʹ і ̃́́и ш̓ іи],  

[г˚ о рʹ і̃́́ ̃́́и х а], [іи д˚ у́·тʹ],  

[в̓ іи д͡дж ч˚ у́ т ие], [цʹ іи л˚ у̃́  н˚ о ̃к],  

[нʹ і ̃́́и ж н и̃е ɩ̆], [ч а рʹ іи ў н а̃́] 

3 Відсутність якісної та кількісної 

редукції голосного [е] до [и] в 

ненаголошеній позиції 

[ж е  н е̃́ ]́, [п е·лʹ˚· у́ с т  к ие], 

[в е с н а̃́], [ϳ·а с е  н и̃́],  

[к˚ у ч е рʹ·а́· в̓ і],[с е л˚ о̃́  м],  

[в е р т а́ т ие сʹ], [ж˚ о́ ў т е],  

[в е з˚ у́],  [п е р е п л е л и́ сʹ], 

 [в е р т а́ ў сʹ· а],[б е з͜  в̓ i сʹ тʹ i], 

 [ч е р в˚ о̃́  н и̃е м и]̃, 

[н е  з н а̃́  н и̃е м и]̃,  

[н е̃ с п˚ о· к̓ і ́ɩ̆ н а]̃, [н е  х а́ ɩ̆],  

[н е͜  п ие т а́ ɩ̆ т е],[з е л е̃ н и̃е ɩ̆],  

[н е  с п˚ о· к̓ і ɩ̆ н а]̃,[к р и́ л е· цʹ],  

[н е͜    с˚ о́ к̓ і л]. 

5 Наближення голосного [у] до [о] [д ие ў лʹ˚· у̃́́
о· сʹ], [д˚ у ̃́́о м к˚ уо], 

 [ч˚ о̃ м˚ у ̃́́о], [лʹ і т а́· j˚· уо],  

[п˚ о к и̃́  н˚ у о у]̆, [п р ие в̓ і́ т˚ уо] 

6 Наближення звука [о] до [у] [в˚ оу л˚ оу ш к˚ о·в̓ і],  

[п˚ оу в е́ р н е̃и с:ʹ· а], 

[к˚ оу х а̃́  н а]̃, [п˚ оу ж а́ р˚ о у м],  

[ў н˚ о у ·ч̓ і]́, [ч˚ оу р н˚ о у б р и́ ў цʹ i],  

[с в˚ оу ·ϳ˚·у́],[п˚ оу г лʹ· а̃́   н˚ у]̃ 
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7 М’яка вимова шиплячого [ч] [н е̃и ш ч̕ ·а́ с н и̃е ɩ̌],  

[з г˚ о́ р т˚ о ч̓˚ о к], [в и́ ш̓ и т е], 

[ч̓· е р в˚ о̃́  н е]̃, [ч̓˚ о́ р н и̃е м и]̃, 

[м а̃ рʹ і ́ч̓  к а], [ч̓˚· о̃ м˚  у]̃, 

[ш̓˚· у к а́· тʹ ]  

 

9 Вимова приголосного [т] з 

придихом 

[тʰ и́ х и̃е м], [тʰ в˚ о·ϳ˚· у́], [тʰʹ і], 

 [м а̃́ · тʰʹ i р], [с в̓ i тʰ а̃ н к˚ о́·в̓ i ̃м], 

[с п̓ i в а́ тʰ ие], [м и̃е н а̃́ ·ϳ˚· у· тʹ],  

[в̓ і д ͡дж ч˚ у́ тʰ ие], [тʰ˚ о],  

[р˚ о зс к а́ ж˚ у· тʰʹ], [п˚ у· тʰʹ і]́, 

[тʰ˚ о̃ м˚ у̃́],[х а́ тʰ и], 

 [лʹ і тʰ а́·ϳ˚· у]. 

10 Нечітка вимова приголосних 

губних, які знаходяться в позицій 

між двома голосними. 

 

[н е̃́  б˚ о], [ч˚ о̃ м˚ у̃́], [о б а́], 

[к˚ о п а́·ϳ·е], [с˚ о б˚ о́·ϳ˚·у], 

[в ие б̓ і г а́·ϳ·е], [п р ие б еи рʹ і́ г].  

 

3. Співоче мовлення Романа Майбороди 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Відсутність якісної редукції 

голосного [и] у ненаголошених 

позиціях та повна редукція у 

відповідних позиціях голосного 

[е] до [и] 

[н а̃ р и ч е̃́ ́
́
 н и̃ ̃ɩ̌], [т р и в˚ о́ г и], 

[в и́ р˚ у ш и  ш], [в и б и р а́ т и], 

[д а л е́ к и х], [д и т и ̃́́ н с т в˚ о], 

[т и́ х и  м], [п л и ч е́], 

[т і ́лʹ к и], [к р и  н и̃́  ч и  нʹ к˚ у], 

[ж и в˚ о́·ϳ і], [в̓ і ́р н и  м],  

[ш и  н е̃́ · лʹ· а х], [с т р е́· лʹ б и], 

 [м и  н е̃́] 

2 Наближення голосного звука [о] 

до [у] 

[т оу б˚ о́ ϳ˚ ̇у], [м˚ у́ д р˚ оу ·сʹ тʹ і],  

[р˚ оу з р а́ д˚ у], [с в˚ оу ·ϳ·е̃̃́ м˚ у], 

[в˚ оу д и́], [м˚ о у л˚ оу ·дʹ і ́], 

[ϳ·а в˚ оу р˚ о́ в а], [т˚ оу б˚ о́·ϳ˚· у], 

[т˚ оу п˚ о́· лʹ і], [п˚ оу ·лʹ· а́],  

[д˚ оу р˚ о́ г˚ у]. 

5 Вимова приголосного [т] з 

придихом 

[тʰ˚ о б˚ о́ ·ϳ˚ ·у], [м˚ у̃́  д р˚о·сʹ тʰʹ і], 

[с в̓ і тʰ], [п л а тʰ и́ л ие],  

[лʹ і́ тʰ˚ о], [тʰ р ие в˚ о́ г ие],  

[с в̓· а тʰ˚ о́ г˚ о], [с тʰ р е́· лʹ б ие],  

[ тʰ и́ х и̃е м], [в еи р тʰ а́·ϳ˚· у],  

[тʰ і ́лʹ к ие], [в и́ б р а тʰ ие]. 
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4. Співоче мовлення Анатолія Солов’яненка  

 Явище артикуляції Приклади 

1 М’яка вимова шиплячих 

приголосних 

[нʹ і̃́ ́
́
 ч̕ к а], [н а̃ у̌ ч̕ и́ л ие̇ сʹ ],  

[л еи ч̕  ·у], [дʹ і ́у̌ ч̕ и̃е· нʹ і]̃,  

[ч̕ ˚·у́ д˚ о],  [ч̕ ˚·о̃ м],  

[ч̕ ˚·о р нʹ ·а̃́  в а·ϳ·а], [ш ч̕ ˚·о], 

 [ч̕ ˚·о́ р н а]̃, [ч̕ а р˚ у́·ϳ·е], 

[ч̕ ˚·о у̌ нʹ і]̃, [ч̕ ˚·у́· ϳ ·е], 

[дʹ і ́у̌ ч̕ и̃ н а]̃, [нʹ і ̃ч̕ ˚·о́ г˚о],  

[к˚ о з а́ ч̕  ·е], [п л а́ ч̕  ·е],  

[г˚ о р и́ ш ч̕ ·е], [ш ч̕ ˚·о], [ч̕ ˚·о ̃м], 

 [н а̃́  ш ч̕ ˚·о],[ш ч̕ ·а́· сʹ тʹ ·а],  

[ч̕ ˚·у ж и́ ɩ̆].   

3 Вимова звука [т] з придихом [тʰ е́ р е̃и н], [тʰ а̃ м], 

 [тʰ в˚ оу· ȷ˚ ·у́], [ тʰ в˚ о· ϳ і]́,  

[дʹ і ́тʰ к и], [тʰ˚ о·б ̕і]́, [лʹ˚ ·у́ тʰ е], 

[п р ие в̕ і ́тʰ˚ у], [к˚о р˚о тʰ а́·ϳ˚·у], 

[тʰ а̃ м], [б˚ у в а́ ɩ̆ тʰ е],   

[п л а́ к а· тʰʹ], [лʹ і тʰ еи ч к˚ о], 

[с в а·тʰʹ і у]̆  

5 Вимова звукосполучення [чш] на 

місці звука [ч] 

[о́ ч ш̕ і], [дʹ і́ ў ч ш и̃е н а]̃, 

[нʹ і ̃ч ш˚ о́ г˚ о], [к˚ о з а́ ч ш е], 

[п л а́ ч ш е]. 

 

7 Пом’якшення приголосного [с] у 

нехарактерних для цього 

позиціях 

[т и́ сʹ·а],  [сʹ в а·тʹ і у]̆,  

[в еи сʹ н а̃̃́], [ϳ ·а сʹ н а̃ · ϳ· а], 

[сʹ е́ р д е̃ и·нʹ к˚ о], [сʹ·е́ р д е̃и·нʹ к˚о], 

[сʹв и́ сʹ н˚ у̃ у]̆, [о сʹ т а в а ɩ̆ сʹ·а]. 

 Явище артикуляції Приклади 

9 Наближення голосного [і] до [и] [в̕ іи у̌ ч а́ р],  [дʹ іи  у ̆ч и̃е н˚ о]̃, 

[нʹ і  ̃́́и ж к ие],  [б ̕і̃́́и ɩ̆ сʹ а], 

[б ̕іи д˚ о л а́ х а], [в̕ іи̃́́  т р е], 

[б ̕і́и́ д н и̃е ɩ̆], [о дʹ іи р в и],  

[с˚ о́ к̕ іи л], [зʹ лʹ іи  т а́ у]̆, 

[н е̃и рʹ і̃́́и д н и̃е х], [т˚ о в а р ие ш̕ іи], 

[в еи с е́ лʹ іи сʹ тʹ], [в˚о·в̕ і́ к ие]. 

10 Наближення голосного [а] до [е] [ȷ̇· а́ с н а̃е·ȷ̇·а], [ϳ і ́х ае у]̆,  

[дʹ і ў ч и̃е н а е], [з ае п л а́ к ае ў ш ие], 

[п˚ о д˚ у̃́  м а е], [ϳ·а̃́́
е с н и̃е х],  
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[с к ае з а́ у]̆, [п л а́ к ае·тʹ], 

[дʹ і ў ч и̃е н а е], [б еи зст ае л а̃́  н:и̃е ɩ̆], 

[ϳ·а́ с н а е·ϳ·ае], [л и́ сʹ тʹ·ае ч к˚ о],  

[ш ч ае с л и́ в̕ і ϳ і], [в ие с˚о к ае·ϳ·ае], 

[ч˚ о р нʹ·а̃̃́ в ае·ϳ·ае]. 

11 Наближення голосного [у] до [о] [ў т˚ о̃ н˚ у о у]̆,  

[н е̃и р˚ о з˚ у ̃́́о м н и̃е х], [н а̃́  ш˚ уо], 

 [д ие т и̃́  н˚ у о], 

 [п р и̃е м˚ о̃ р˚ о́ ж˚ уо], [з а г и̃́ н˚ у о], 

[н а̃ с т˚ уо п а́· ϳ· е], [ш ч и́ р˚ уо],  

[г˚ уо д е́], [п р а́ ў д˚ уо], [лʹ˚· у̃́́
о т е], 

[с л а́ в уо], [п˚ о· п̓ і д т и̃́  нʹ˚:· у о] 
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Представники естрадного стилю 

 

1. Співоче мовлення Оксани Білозір 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Вимова на місці голосного [о] 

дифтонгічної сполуки [оу] 

[д˚ оу з в˚ о́у· лʹ˚·у], 

[т˚ оу б˚ оу́·ϳ˚· у], [р˚ оу  м а̃́  ш к и], 

[р˚ оу з к в̓ і т а́ л и],  

[п р˚ оу ̃́́ м е̃и нʹ· а̃ м и]̃, [н˚ оу ̃́́ г и], 

 [в еи с нʹ· а̃́  н˚ оу ], [в˚ оу  н и]̃, 

 [с˚ оу  б˚ оу · ϳ˚·у], [д˚ оу л и̃́  н˚ у]̃,  

[с т а р˚ оу в и́ н˚: у]̃, [н˚ оу ̃́́ · ч̓ і], 

 [м˚ оу · ϳ· а́], [п р˚ оу с и́ л а· сʹ], 

[п р˚ оу̃́́  с т̊ оу р̊ о у м] ,[з˚ о̃́́ у· рʹ і], 

[в˚ оу г˚ оу ̃́́· нʹ] ,[в̓ і д в̊ оу̃́́  д ие т и], 

[н а̃́  ш ч˚ оу] ,[п р˚ оу п а́ л ие тʹ] , 

[к˚ оу х а̃́  нʹ:·а]̃, [з˚ оу̃́́ · рʹ і],  

[в и́ р˚ оу с т е], [п˚ оу л и̃́  нʹ: и̃ ɩ̆],  

[ч˚ оу  м˚ у̃́ · сʹ], [л ие с т˚ оу п а́ д], 

 [п р˚ оу ш ч а̃́ · лʹ н а]̃,  

 [п˚ оу· л˚ʹ· у б и́ т и], 

[п˚ оу с л а́ л˚ о], [м˚ оу · лʹ˚· у́· сʹ],  

[з м˚ оу ̃́́ ж˚ у], [х˚ оу р˚ оу· ш̓ і ϳ і],  

[г˚ оу̃́́  л˚ оу д˚ у] ,[г˚ оу  м˚ оу · нʹ і̃́  ́л и] 

2 Повна редукція голосного [и] до [е] 

у ненаголошених позиціях 

[в е  н и̃̃́̃́], [ч и́ с т е  м],  

[с н и̃́  л е· сʹ· а], [ч е р е́ ш н е  в е х], 

[ж е т а́ х], [п˚ о п р˚ о ш ч а́ л е· сʹ], 

[к р е· лʹ м и̃́], [б р е · нʹ і̃́  л а],  

[с в̓ і т и́ л е· сʹ], [з г а с а́ т е  м е]̃, 

[п р˚ о п а л е· тʹ], [л е ш а́·ϳ˚·у ч и], 

[ў ж е тʹ: і]́, [м е  н е̃́],  

[п˚ о л и̃́  н: е  ɩ̆], [п р е ɩ̆ ш л а́],  

[л е с т˚ о п а́ д],  

[з а г˚ у б и́ л е· сʹ· а],  

[л е с т к а̃́  м и]̃, [з а х е с т и́ тʹ],  

[в̓ і ́р е л а], [н а̃ ў р˚ о́ ч е л а],  

[м и̃́  л е ɩ̆], [л е ш˚ у́], [з н е  к а́ у]̆, 

 [з˚ у с т рʹ і ́л е· сʹ· а],  

[в˚ о́ г н е  ш ч е], [с п л е л а́], 

 [з а л и́ ш е ў ш и], [з а́ ɩ̆ в е х], 

 [з а г˚ у́ б л е̃и н е  ɩ̆],  



208 

 

[м е̃ г˚ о· тʹ і ́л а], [рʹ і ́д н е  ɩ̆],  

 [д е т е  н ч а́], [с п˚ о в е в а́ л а],  

[к р е в а́ в˚ о], [п˚ о д е в и́ сʹ], 

 [б р е · нʹ і̃́  л а] 

3 Наближення голосного [о] до [у] [с͜ т˚ оу б˚  о́ ·й˚·у], [р˚ о у м а̃́  ш к и], 

[п˚ оу к˚ оу х а́ л ие сʹ ],  

[р˚ оу з˚ оу р а́ л ие сʹ],  

[в˚ оу л˚ оу ш к и], [д и́ ў н˚ о у],  

[п˚ оу р и́], [п р˚ оу ш ч а́· лʹ н а]̃,  

[н е̃и д˚ о̃́́
у· лʹ˚· у], [г˚ о̃́́

у л˚ у], 

 [к˚ оу р и́ т и сʹ] 

4 Відсутність якісної редукції 

голосного [е] в ненаголошених 

позиціях 

[л е тʹ ·а́·тʹ], [в е с н и̃́], 

 [ч е р е́ ш н е  в и ɩ̆] ,[в е с нʹ· а̃́  н˚ о]̃, 

[п р˚ о ж е̃и н и̃́], [в с т е лʹ· а́ л˚о], 

 [с т рʹ і̃́  ́н е  м˚ о̃́ · сʹ ],  

[в е р е с н е ̃́́· в̓ і], [в е· ч̓ і ́р нʹ і]̃, 

 [л е· тʹ і ́л а], [м е  н е̃́],  

[б е р е г т и́], [в̓ і д л е· тʹ і ́л и],  

[з а̃ м е  с т и́],  [з е л е̃́  н е]̃, 

 [ч е́ р е з], [н е̃ ў ч а́ с н˚ о]̃,  

[н е̃ н а̃́  ч е], [п е ч а́· лʹ н и̃е м],  

 [ц е р к в а́ х], [к˚ о с т е ́ л а х], 

 [п ш е̃ н и̃́  ́цʹ˚· у], [ч е к а́ л а], 

 [с˚ у́ д͡ж е  н и̃ ɩ̆], 

 [п е р е с т а́ ў м˚ о]̃,  

[ч˚ о р нʹ· а̃́  в е· нʹ к и ɩ̆], 

5 Відсутність вокалізації сонорних 

приголосних [в] та [й] 

[н а̃ г а́ ·й], [к р а· й], [п р ие й д и́], 

[з н а̃̇  ·й т и́], [т˚ о·й], [о ч е̃́ ̇·й],  

[з н˚ о̃ в], [п р ие й д˚ у́· тʹ],  

[ш ч а с л и́ в ие й], [т и́ х ие й],  

[а́· й с т р а̃ м и]̃, [г˚ о· й д а́ л ие сʹ], 

[з а г а д а́· й], [н е̃́  б˚ о к р а̀· й], 

 [л˚· у б˚ о́ в], [п˚ о л и̃́  н: и̃е й],  

[п р ие й ш л а́], [д а́ й т е], 

 [з а б р а́ в ш и], [з а к˚ у́ т а ̃н и̃е й], 

[в̓ і д н а̃· й т и́], [м ̓і ̃й], 

 [п р ие х˚ о́ д ие в], [д а р˚ у в а́ в],  

[з н и̃е к а́ в], [дʹ і й т и́], 

 [н е̃и в ч а́ с н˚ о]̃, [лʹ˚· у б˚ о́ в], 

 [з а л и́ ш ие в ш и],  
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[з а г˚ у́ б л е̃и н и̃е й], [ш м а̃ г а́ в], 

[б˚ о д а́· й], [с˚ у́ ддж͡ ж е̃и н и̃е й],  

[сʹ нʹ і ̃г˚ о· в̓ і ́й],  

[з лʹ· а к а́ в ш ие сʹ], [р˚ о з м˚ о̃́  в], 

[п р ие й ш˚ о́ в], 

6 Пом’якшена вимова шиплячих 

приголосних звуків 

[ш ч̓˚ ·о], [в̕ і́ ч̕ н˚ о̃ г˚ о], [о ч̕ ·е́ ɩ̌],  

[ч̓˚у ж у́], [з˚ у с т рʹ і ч̓· а́ л ие сʹ], 

 [ч̓· еи р е́ ш н е̃и в и́ ɩ̆], [ш̓ лʹ· а х],  

[в˚ о л˚ о́ ш̓ к и], [п р а о́ ч̓:· а], 

 [з а х ие ш ч̓· а́ т и],  

 [н а̃ ў р˚ о́ ч̓ ие л а], [в ч̓˚· о́ р а],  

[ч̓˚· у д˚ о́ в˚ о], [п еи ч̓· а́· лʹ н и̃е м], 

[о ч̓ и̃́  м а]̃, [к л и́ ч̓˚· у],  

[ш ч̓˚· о д нʹ· а̃́], [с в ̓і ч̓· а́], 

 [ч̓· еи к а́ л а], [к˚ о· лʹ˚· у́ ч̓ ие х], 

 [в̓ і̃ н ч̓· а́· ϳ· е], [ч̓· а́ ш˚ у],  

7 Вимова зімкнених  приголосних [т] 

і  [д] з придихом 

[с в̕ і тʰ˚о в а́], [з в̕ і́ дʰ  к ие], 

 [з н а̃ ɩ̌ тʰ ие], [з˚ о́ ш ие тʰ ие],  

[з˚ о л˚ о  тʰ а́], [тʰ а̃ м],  

[б а р в и́ сʹ тʰʹ і], 

 [р˚ о з к в̓ і тʰ а́ л и], [п а́ дʰ а у]̆, 

 [с в̓ і тʰ], [тʰʹ і ́лʹ к и],  

[дʰ а л ие н и̃́], [п р ие ɩ̆ дʰ˚ у́· тʹ], 

 [в а́ тʰ р а̃ м и]̃, [ж ие тʰ а́ х],  

[б л а к и́ тʰ нʹ і]̃, [тʰ и́ х ие ̆ɩ], 

 [о тʰ а́ в а ̃м и]̃, [дʰ а́ ў нʹ˚· у̃· ϳ˚· у], 

[с тʰ а р˚ о в и̃́  н˚: у]̃, [б а́· тʹʰ к˚ о], 

[с в̓ і тʰ и́ л ие сʹ], [с˚ у́· тʰʹ і̃́  н к и], 

[л еи тʰʹ і ́л а], [п р˚ о с тʰ˚ о́ р˚ о̃ м], 

[н е̃и з а б˚ у́ тʰ˚ у], [б еи р еи г тʰ и́], 

[в̓ і дʰ в˚ о́ д ие тʰ и], [тʰʹ і ́лʹ к и],  

 [тʰ а́ тʰ̊ у], [п еи р еи с тʰ а́ ў м˚ о́], 

[тʰ˚ о̃ н е̃́ · нʹ к а] 

 

  



210 

 

2. Співоче мовлення Наталії Бучинської  

 Явище артикуляції Приклади 

1 Наближення голосного [і] до [и] [рʹ і̃́́и к и], [зʹ іи в й ̇а̃̃́ н е]̃, [в̕ і̃́́и т р˚у], 

[г р і̃́́и ш н а]̃, [х в о р іи л а],  

[в̓ іи д: а̃́  м], [дʹ іи ў ч и̃е н а]̃,  

[зʹ і̃́́и р к а], [нʹ і и ч к а], [с п̓ іи у]̆,  

[ў р а̃́  нʹ цʹ іи], [б еи р еи г і̃́́и у]̆,  

[м ̓і ̃́́и сʹ·а·ц], [н е̃́ ·б ̓іи],   

[ч а· рʹ іи ў н а̃́], [л еи б ̓і̃́́и д к˚ у], 

[з а̃ м рʹ і̃́́и ϳ· а л а],  

[в̓ іи т р и́ л а̃ м и]̃, [зʹ іи р˚ о́ к],  

[ц в̓  іи т˚ у́· тʹ], [͡дз в̓ і ̃н],  

[с п˚ о́· в̓ іи дʹ], [с п̓  іи в а́ л и],  

[о·б̓ і̃́́и р в а̃ н а]̃, [п̓ іи д к˚ о́ в а],  

[к в̓ іи т˚ у в а̃́ · н:ʹ· а]̃,  

[зʹ іи в ϳ· а̃́  н е]̃,  

[р˚ о з п˚ о·в̓ іи д а́ ɩ̆] 

2 Наближення голосного [о] до [у] [м˚ о у̃́́  р е], [п˚ оу ч˚ у ̇т:ʹ ̇а́],  

[т˚ оу б˚ о̃́́
у ·ϳ˚·у], [х в˚ оу· рʹ і ́л а], 

[г рʹ і́ ш н о у ·ϳ˚· у], [г˚ о̃́́
у р а ̃м и]̃, 

[п˚ о ̃́́у н а̃ д], [с˚ оу к о́ л и], 

[п˚ оу ·б̓ і́ г л а], [п˚ оу п л ие в л а́], 

[ч˚ оу в е̃и н] ,[п р ие х˚ оу д ие тʹ], 

[с п˚ о́ к˚ оу ·ϳ˚· у], [к˚ оу х а́· ϳ· е], 

[н а̃ р˚ оу д и́ л а· сʹ· а],  

[ў р˚ оу д л и́ в˚ оу · ϳ˚· у],  

[к˚ оу х а̃́ · нʹ: і]̃,  

[ш ч а с л и́ в оу ·ϳ˚· у],  

[к˚ оу р а б е́· лʹ], [м˚ о у ·ϳ·а́],  

[к˚ оу ·лʹ і̃́  н а]̃ , [п˚ оу л˚ о у н и̃́  н],  

[к˚ оу х а̃́ · нʹ:· а]̃, [д˚ оу б р˚ о́],  

[сʹ˚· оу г˚ о́ дʹ нʹ і]̃, [ч˚ оу т и́ р и],  

[оу к˚ о́ п а х], [оу р к е́ с т р и],  

[в˚ оу г нʹ˚· у̃́], [оу п а́ л е̃и н˚ о̃ г˚ о], 

 [м˚ о у г о́] ,[с˚ оу л˚ оу ў ϳ і]́,  

[п˚ оу·лʹ і сʹ· а̃́  н к˚ у],  

[р˚ оу з п˚ оу в̓ і д а́ ɩ̆],  

[п˚ оу·в̓ і ́р ие ш],  

[р˚ оу з к в̓ і т а́· ϳ˚· у· тʹ] 
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 Явище артикуляції Приклади 

4 Пом’якшена вимова шиплячих 

приголосних 

[н а̃ˊ ч̕ е], [рʹ і ́ч̕ к а],  

[дʹ і ́у̌ ч̕ и̃е н а]̃, [ч̕ ˚·о́ в е̃и н],  

[ч̕ ·а· рʹ і у̌ н а]̃, [п˚ о·ч̕ ˚·у· т:ʹ ·а́], 

[дʹ і ́ў ч̓ и̃е н а]̃, [н а̃́  ·ч̓· е], 

 [ш ч̓· а с л и́ в˚ о·ϳ˚·у],  

[з а·ч̓· а р˚ о́ в а̃ н а]̃,  

[ч̓ еи р в˚ о̃́  н а́],  

[н а̃ ɩ̆ ч̓· а· рʹ і ́ў нʹ і̃ ш а], [нʹ і ч̓],  

[ч̓˚· у́ т и], [ч̓˚· о т и́ р и],  

[в̓ і ́ч̓ н˚ о̃ г˚ о],  

[з б е̃и н т е́ ж е̃и ·нʹ і]̃,  

[к р а́ ш ч̓· е], [ϳ· а к  ш ч̓˚· о́] 

6 Недотримання асиміляцій за 

місцем і способом творення 

[рʹ і ́ч цʹ і], [в̕ і д ч˚ у́ ·й еі ш],  

[п̓ і д ч еи п и́ т и],  [х˚ о ч͜  д е̃· нʹ ], 

[с т а́ в ие ш сʹ· а],  

[в̓ і ́р ие тʹ сʹ· а],  

[б еи р е́· тʹ сʹ· а],  

[п̓ і д н˚ о̃́  с ие ш сʹ· а],  

[н а̃ м рʹ і́ ϳ· е ш сʹ· а],  

[в а г а́ ·ϳ· е тʹ сʹ· а],  

[ч˚ у́·ϳ е· тʹ сʹ· а]. 

7 Відсутність вокалізації сонорних 

приголосних [в] та [й] у позиціях 

після голосних перед 

приголосними 

[дʹ і́ ́в ч и̃е н а]̃, [ч а рʹ і в н а̃ˊ],  

[лʹ˚· у б˚ о́ в], [д˚ у̃́  м а ϳ], [с п ̓і в], [б 

еи р еи з н е̃́  в и ϳ], [г р а ϳ л и́ в а], [в 

и́ ϳ ш л а], [б еи р еи г ̓і ́в], 

 [н е̃и с т р и̃́  м нʹ і ̃ϳ],  

[п р ие ϳ ш л а́], [дʹ і ́в ч и̃е н а]̃,  

[ ϳ ш л а́], [т р а в н е̃́  в и ϳ], 

 [ϳ ш л и], [ϳ· е в р˚ о́ п а],  

 [з а с п̓ і в а́ в], [в м е̃́  н е]̃, 

 [п˚ о· цʹ і л˚ у в а́ в] 

8 Нечітка вимова окремих звуків, 

переважно початкових голосних 

[ш л а] (йшла,) [н е в ж е ], [п р и й 

ш л а], [в і д г а д к а]  

9 Вимова подовжених приголосних 

як звичайних 

[ж и тʹ·а́], [п˚ о ч˚ у·тʹ ·а́], 

 [к˚ о х а̃́ · нʹ· а]̃,  

[к в̓ і т˚ у в а̃́ · нʹ·а]̃, [к˚ о́ т и цʹ· а], 

[в̓ і д л˚ у́· нʹ· а]̃, [б а ж а̃́ · нʹ· а]̃, 

 [п˚ у· тʹ· а], [б а г а́· тʹ· а], 

 [г˚ о· нʹ і̃́  нʹ· а]̃, [в̓ і д а̃́  м] 
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 Явище артикуляції Приклади 

10 Оглушення дзвінких приголосних у 

позиціях, нехарактерних для 

процесу асиміляції за глухістю 

[р˚ о с к в̕ і т а́ ̇ й˚̇ у̇ тʹ],  

[з а бп р а́ л а], [п˚ о̃́  н а̃ дт], 

 [с нʹ і̃ жш н и̃е м и]̃,  [жш и л а́], 

 [б еи р е зс н е̃́  в ие ɩ̆], [нʹ і ̃жш н а]̃, 

[з в̓ і ́дт к и], [л еи б̓ і ́дт к˚ у],  

[ў р˚ о дт л и́ в˚ о·ϳ˚· у],  

[о бп р а́ д˚ о в а̃ н а]̃,  

 [п е́ р еи дт], [д˚ о бп р˚ о],  

[сʹ˚· о г˚ о́ дтʹ нʹ і]̃, [б˚ о гх],  

[в˚ о гх нʹ˚· у̃́], [ϳ· е вф р˚ о́ п а],  

[с п˚ о́· в̓ і дʹтʹ], [п̓ і дт к˚ о́ в а], 

 [п̓ і дʹтʹ нʹ і ̃м˚ у́· сʹ], 

 [зс б еи н т е́ ж еи нʹ і]̃. 

11 Вимова приголосного [ш] на місці 

звукосполучення [шч] 

[ш˚о б], [й ̇а к ш˚ о́],  

[ш˚ а с л и́ в˚ о· ϳ˚· у], [ш е́ д р е], 

[ш еи м и̃́  тʹ], [ш о̃ м и̃ тʹ і]  

 

3. Співоче мовлення Святослава Вакарчука 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Наближення голосного [а] до [е] [м а е л и́ ɩ̌], [н а е п и́ л ие сʹ· ае], 

[к ае в и́], [м а е ш и̃́  н а]̃, 

[в п а́ л ае], [з д а̃́  м сʹ· ае], 

[с л˚ о́ в ае], [с м а е ч н˚ о̃́ ·ϳ і], 

[п ае л а́·ϳ˚·у], [з а́ п ае х], 

 [к ае з а́ т ие] 

2 Наближення голосного [о] до [у] [с˚ о́ р˚ о у м], [в˚ оу г н е̃́  м],      

 [с˚ оу б˚ о́· ϳ˚ ·у], [т˚ оу б˚ о́·ϳ˚·у], 

[г оу· рʹ і ́т ие], [х˚ оу· тʹ і ́т ие], 

[к˚ о́ ж н˚ оу г˚ о], [н е̃и м˚ о у в лʹ· а́], 

[т˚ оу б˚ о́·ϳ˚·у], [п˚ оу л о̃́ · нʹ і]̃, 

[д˚ оу д˚ о ̃́́ м˚ у]̃, [в˚ о у н и̃́], 

[в˚ оу ґ з а́ л ие], [х˚ оу в а́ л ие сʹ·а], 

[н е̃́  ́б о у м], [з еи л е̃́  н˚ о у м˚ у]̃,  

[п р˚ оу р˚ оу с т а́·ϳ·е], [с л˚ оу в а́], 

[м˚ о у ·рʹ· а́], [с˚ оу с н˚ о̃́  в ие ɩ̆],  

[д˚ у ш ч˚ у́], [оу б л и́ ч: і] 
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 Явище артикуляції Приклади 

3 Відсутність якісної редукції 

голосного [е] до [и] в 

ненаголошеній позиції 

[с е́ р д е  ̃̇ нʹ к˚ о], [е к с т а́ з], 

[з а ч е к а́ л ие сʹ], [н е ̃ х а́ ɩ̆], 

 [з м˚ о̃́   ж е  м˚ о]̃, [б˚ у́ д е  м˚ о]̃, 

[х˚ о́ ч е  м], [т е б е́], [с е б е́], 

[в е д˚ у· тʹ ], [т е п е́ р], 

[н а̃ с т а̃́  н е ], [б˚ у́ д е  м], 

[б е  н з и̃́  н а]̃ 

4 Занижена артикуляція голосного 

[и], наближення його до звука [е] в 

наголошених позиціях та повна 

редукція його до голосного [е] в 

ненаголошених позиціях  

[т ие], [м и е], [м а̃ ш и е н],  

[б е̃и н з и ̃́́е н˚ у]̃, [з ие̃́́  ч е· тʹ], 

[п˚ о л е в а́ л и], [в и̃́́
е п е л а],  

[к л ие̃́́  ч˚ у· тʹ], [н а̃ к и ̃́́е нʹ],  

[н а̃ л и̃́́
е у]̆, [с п а́ л е](спали),  

[р˚ о з б˚ у д  и̃́́
е л е], 

[з а л и̃́́
е ш е  м˚ о]̃, [н а̃ з е в а́ ɩ̆], 

[к в е т к̓ і у]̆(квитків),  

[т и́е х а], 

[в̓ і д п˚ у с т и̃́́
е], [в и̃́́

е п е т е], 

[п˚ о б а́ ч е т е], [м а̃ ш и ̃́́е н а]̃,  

[к˚ о л ие̃́́  ш˚ у·цʹ:·а], 

 [в и̃́́
е ɩ̆ ш л а], 

 [з а х л е  н˚ у̃́  т е· сʹ·а],  

[з а х˚ о·тʹ і ́т е],  

[н а̃ ɩ̆ т и̃́́
е], [в л а́ с н е  ɩ̆],  

[в е п˚ у с к н и ̃́́е ɩ̆], [х˚ о в а́ л е·сʹ·а], 

[б а́ ч е т и], [н е̃и в и̃́́
е д е  м а]̃, 

[нʹ і ̃к˚ о́ л е], [к а з а́ т е] 

5 Вимова приголосного звука [т] з 

придихом 

[тʰ в˚ о̇ ϳ˚ ̇у́], [тʰ и],  

[в и тʰ р и̃е м а̃ тʰ и],  [к а з а́ тʰ и], 

[тʰ о б о́· ϳ˚·у], [тʰ а к],  

[ч еи к а́ тʰ и], [тʰ еи б е́], 

[н а̃ з ие в а́ тʰ ие], 

 [тʰ в˚ о· ϳ і́ х], 

[п тʰ а х], [п̓ і дʹ нʹ ·а̃́   тʰ ие сʹ ·а], 

[з а л и́ ш ие тʰ и́ сʹ],  

[з н а̃ ɩ̆ тʰ и́е], 

[лʹ і тʰ а́· ϳ˚· у], [х˚ о·тʰʹ і́ л о·сʹ],  

[з а х л и̃е н˚ у̃́  тʰ ие сʹ·а],  

[тʰ˚ у д и́],  

 [тʰ а̃ м], [п˚ о б а́ ч ие тʰ ие],  

[тʰ а· ϳ· е̃́ · м н и̃е ɩ̆], [с в̓ і тʰ], 
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 [в̓ і д п˚ у с тʰ и́],  

[з˚ у п и̃е н и̃́  тʰ ие], 

[п и́ тʰ ие], [ж и́ тʰ ие],  

[н а̃ с тʰ а̃́  н е̃]̃, [з а́ ў тʰ р а], 

[к л и́ ч˚ у·тʰʹ], [о с тʰ а̃́ ·нʹ:·а]̃ 

 Явище артикуляції Приклади 

8 М’яка вимова шиплячого [ч] [ш ч̓ ˚о́ ̇ сʹ], [х˚ о́ ч̓ еи ш], 

[з а л и́ ш̓ и̃е м˚ о]̃, [з м˚ о̃́  ж̓ е̃и м˚ о]̃, 

[с˚ о·̃ нʹ· а̃· ч̓ нʹ і]̃, [у ̆ч̓ ·а· тʹ], 

 [ч̓· а́ ɩ̆ к˚ у],[с в̓ і ́ч̓ к а]. 

 

  



215 

 

 

4. Співоче мовлення Наталії Дзеньків 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Наближення голосного [і] до [и] [к̕ і и н цʹ ̇а́], [тʹ і̃́́и с н˚ о]̃, [б̕ і̃́́и л а], 

 [в̕ іи дʹ іи ɩ̌ д е́], [с п̓ іи в а́ ɩ̆], [в̓ і и н], 

[зʹ і͜и  м н˚ о̃́ ·ϳ˚· у],  

[в̓ іи д д͡ж ч˚ у в а́ ɩ̆], [б ̓іи ɩ̆ сʹ· а], 

 [в̓ іи д к р ие в а́· тʹ],  

[в̓ іи д п˚ у с к а́ ɩ̆], [с в іи ɩ̆], [б̓ і̃́́и лʹ і], 

[сʹ нʹ іи у]̆, [р˚ о з п˚ о в̓ і̃́́и у]̆,  

[з р˚ о з˚ у̃ м ̓і̃́́и у]̆, [з˚ у· м ̓і̃́́и у]̆,  

[с в̓ і̃́́и т лʹ і], [в˚ о г нʹ і̃́́и у]̆,  

[х˚ о· тʹ і̃́́и у]̆, [сʹ лʹ іи у]̆,  

[о к е̃и а́· нʹ і и], [б ̓і̃́́и лʹ і],  

 [с в̓ і̃́́и тʹ·а·тʹ], [с в̓ іи ɩ̆],  

[в̓ іи д л еи т и́ т], [н е̃и з е̃и м нʹ іи 
̃́́
], 

[о́· ч̓ і], [к в̓ і̃́́и тʹ і у]̆, 

 [н е̃и в̓ іи д˚ о̃́  м˚ о]̃,  

[сʹ˚· о г˚ о́· дʹ нʹ і ̃́́и], [к рʹ іи зʹ],  

[н˚ о́· ч̓ іи], [с х˚ о́· ж̓ іи],  

[в̓ іи д н˚ о̃́  с н˚ о]̃, [з м ̓і ̃́́и н и̃́  т и],  

[б еи з м е̃́  ж нʹ і и], [з в̓ і̃́́и д к и сʹ],  

[н а̃· дʹ іи ɩ̆ ш л а́], [в̓ іи д г а д а́ у]̆,  

[в̓ іи т р˚ у], [к̓ і и н цʹ· а́], 

 [н е̃́ · б̓ і]́. 

2 Наближення голосного [о] до [у]. 

При цьому у деяких випадках 

редукція була повною, насамперед 

у позиції перед складом з 

наголошеним голосним [і], за 

орфоепічними нормами в мовленні 

у такій позиції можливе часткове 

наближення голосного [о] до [у], у 

випадку співочого мовлення 

редукція проявлялась уповні. 

[д˚ оу д˚ о ̃́́ м˚ у]̃, [т˚ у б ̕і]́,  

[т˚ о у н а̃ х], [в˚ оу д а́],  

[с в˚ оу ·ϳ· е́], [п˚ оу в еи р н е̃́ · цʹ:·а], 

[ў г˚ о́ л оу с], [с в˚ у ϳ і]́, 

 [н а̃ б˚ у· лʹ і́ л˚ о], [м о̃́  в оу ·ϳ˚· у], 

 [р˚ оу з п˚ у в̓ і ́у]̆, [оу к еи а̃́ · нʹ і]̃,  

[в˚ у г нʹ і̃́], [ч˚ у  м˚ у̃́ · сʹ],  

 [п˚ оу р т р е́ т], [п˚ оу д а р˚ у́·ϳ˚· у], 

[ч˚ у  м у̃́], [п˚ оу ч˚ у· тʹ: ·а́],  

[ш т˚ оу ў х а́·ϳ˚·у ·тʹ],  

[д˚ оу д˚ о̃́  м˚ у]̃, [г р˚ оу з а́],  

[п р˚ оу ɩ̆ ш о́ у]̆, [п˚ оу ч˚ у· тʹ: ·а],  

[п˚ оу к л а́ у]̆, [м˚ у ·ϳ і̃́  м], 

 [к˚ оу л и́ сʹ], [б˚ оу л и́ тʹ].  
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3 Повна якісна редукція голосного 

[е] у ненаголошених позиціях 

[о к и а̃́  н], [н и  с е́], [к̊ о́ ж и  н],  

[п р˚ о́ ɩ̆ д и  н е]̃, [п̊ о в е́ р н и  цʹ:·а], 

[з и л е̃́  н и̃ ɩ̆], [х˚ о́ ч и ш], 

 [п̊ о в и р н е̃́  ш], [б и р е г т и́],  

[в͜ о к и а̃́ · нʹ і]̃, [м и  нʹ і]́,  

[д в и р е́ ɩ̆], [в̓ і д л и т и́ тʹ],  

[н и  з и  м нʹ і̃́], [н и  в̓ і д̊ о̃́  м ̊о]̃, 

 [н и  з н а̃· ϳ·̊ о̃́  м и̃ м], 

 [с т̊ о̃́  м л и  нʹ і], [з н и  с и́ л и  н і]̃, 

[б и з м е̃́  ж нʹ і]̃, [н и  н а̃ д̊ о́ ў г̊ о], 

[н и  д̊ о с к̊ о̃ н а̃́  л е], [н и  д а р м а̃́], 

[к̊ о́ ж и  н], [м и  н е̃́] ,[л и т и́ т],  

[в и с н и̃́] 

5 Вимова на місці звукосполучення 

[шч] звука [ш] 

[ш˚ о· сʹ], [ш˚о б], [д̊ о ш],  

[ш а с л и́ в и̃ м], [ш̊ о̃ м и̃́  тʹ і],  

[з а ш еи м и̃́  в], [п̓ і д в и́ ш ие т и], 

[п р и ш еи п и́ т и] 

6 Вимова зімкнених приголосних [т] 

і [д] з придихом 

[дʰ˚ у́ ш̕ і], [п р˚ о  ɩ̌ дʰ е́], [с п и тʰʹ], 

[дʰ˚ у̃́  м а̃ л а], [в̊ о дʰ а́],  

[п р̊ о·ɩ̆ дʰ е̃и н], [в ие тʰ р а ч а́·ϳ· е], 

[в̓ і дʰ к р ие в а́ т и], [дʰ˚ у̃ м к и́], 

 [б̊ у дʰ˚ у́ ɩ̆], [н а̃ р е́ ш тʰʹ і],  

[з б еи р еи г тʰ и], [х ̊о· тʰʹ і́ у]̆,  

[дʰ е́· сʹ], [п а́ дʰ а·ϳ·̊ у· тʰʹ], 

 [сʹ тʰʹ і ̃нʹ і̃́], [с в̓ і ́тʰʹ·а·тʰʹ],  

[тʰ и́ х̊ о], [ў дʰ а л и̃е нʹ і̃́], [тʰʹ і нʹ], 

[дʰ в еи р е́ ɩ̆], [п тʰ а х],  

[н е̃и с тʰ р и̃́  м н и̃е х], [в̓ і тʰ р а́ х], 

[к а р тʰ и̃́  н], [з н а̃ ɩ̆ дʰ˚ у́],  

[тʰ˚ о· б̓ і]́, [о дʰ и̃ н],  

[п˚ о дʰ а р˚у́· ϳ·̊ у],[ж̊ о́ ў тʰ е], 

 [дʰ и́ ў лʹ· а· цʹ:· а], [к в̓ і́ тʰʹ і у]̆,  

[н е̃и в̓ і дʰ̊ о̃́  м ̊о]̃, [с тʰ˚ о̃́  м л е̃и нʹ і]̃, 

[тʰ а·ϳ·е̃́  м н˚ о]̃,  

[дʰ˚ о п˚ о̃ м˚ о̃ ж е], 

[ш тʰ˚ о ў х а́·ϳ˚·у· тʰʹ],  

[м ̓і ̃н и̃́  тʰ и], [дʰ˚ у̃ м к а́ х],  

[п р̊ о тʰ ие л е́ ж н и̃ х], 

 [ў дʰʹ· а́ г н е̃и нʹ і]̃,  

 [тʰ р е́ б а], [дʰ˚ о дʰ˚ о̃́  ́м˚ у]̃, 
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 [н а̃́ · дʰʹ і ɩ̆ ш л а́], [дʰ˚ у̃́  м а̃ л а],  

[дʰ˚ о ш ч], [р˚ о с тʰ е́],  

[н а̃ п еи р е́ дʰ], [в˚ о р˚ о́ тʰ а̃ м и]̃, 

[з а к р и́ тʰ и̃е м и]̃, [дʰ р̊ о́ тʰ˚ о̃ м], 

[с п˚ у́ тʰ а̃ н и̃ ɩ̆], [з а б а г а́ тʰ˚ о], 

[к˚ о ў тʰ а́·ϳ˚·у], [п̊ о́ дʰ и́ х], 

 [в̓ і ́тʰ р̊ у], [дʰ ̊у̃ м к а́ х],  

[з г а́ дʰ̊ у·ϳ˚·у], [н е̃и н а̃ дʰ˚ о́ ў г˚ о], 

[н е̃и дʰ˚ о с к˚ о ̃н а̃ л е], [дʰʹ і ɩ̆ дʰ е́], 

[дʰ р˚ о́ тʰ˚ о̃ м], [с п˚ у́ тʰ а̃ н и ̃ɩ̆], 

 [п˚ о́ г лʹ· а дʰ], [тʰ в̓ і ɩ̆], 

 [з а б а г а́ тʰ˚ о ], [дʰ˚ о́ з в˚ о л˚ у],  

[з н а̃ ɩ̆ дʰ е́ ш], [тʰ еи п е́ р], 

 [н е̃и дʰ а р м а̃́], [тʰ р ие м а̃́  ɩ̆],  

 [дʰ˚ о́ т и к] 

7 Вокалізація сонорного 

приголосного [в] у невластивих 

для цього процесу позиціях 

[с ў  і т ], [ў о д а́],  

[ў і д к р ие в а́ т и], [с ў о· ϳ і]́, 

 [ў і д п˚ у с к а́ ɩ̆], [с п̓ і ў а́ ɩ̆],  

[м˚ о̃́  ў о· ϳ˚· у], [р˚ о з п˚ о ў і́ у]̆, 

 [с ў і ́т л˚ о], [ў о г нʹ і̃́  у]̆, [д ў а], 

 [ў и ̃н˚ о̃́], [ў о р˚ о т а̃ м и]̃, [ў о ̃н 

а̃́] 

9 Пом’якшена вимова приголосного 

[к]  

[п р˚ о к̕  и̃́  н у̃ л а· сʹ], [з в̕ і д к̕ и], 

 [з а б л˚ у к̓ а́ т и], [к̓ а р т и̃́  н], 

 [о к̓ е а̃́ · нʹ і]̃, 

10 Пом’якшена вимова шиплячих 

приголосних 

[ш ч̓˚·о·сʹ], [ч̕ ̊о̃ м˚ у̃́],  

[в ие т р а ч̓·а́·ϳ·е], [ч̓· а с],  

[х˚ о́ ч̓ еи ш], [з в˚ у ч̓· а· тʹ ],  

[нʹ і̃ ч̓ нʹ і̃́  ɩ̆], [в̓ і ддж ч̓˚ у́ т и],  

[п˚о ч̓˚ у тʹ:·а́], [д˚ о ш̓ ч̓],  

[п л а ш̓ ч̓], [о ч̓ а́ х],  

[г а· рʹ· а́ ч̓ ие х], [ч̓˚ о̃ м˚ у̃́],  

[ш ч̓ а с л и́ в ие м], [ч̓˚ у́·ϳ·еі ш] 

11 Вимова подовжених приголосних 

як звичайних 

[ж ие тʹ ·а], [в̓ і д а в а́ л а],  

[п˚ о ч˚ у тʹ·а], [б еи з д˚ о г а̃́  н и̃́  ɩ̆], 

[з р а нʹ· а̃́], [в̓ і д л˚ у̃́ · нʹ·а]̃,  

[п̓ і д н е̃и б е́· сʹ· а]  
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12 Нечітка вимова приголосних [з а д а́ л а] (згадала), [в̕ і д а д а́ ɩ̌] 

(відгадай); сонорного [в]: [у л к а̃́  н] 

(вулкан); сонорного [й]: [з н а̃ ш л а́] 

(знайшла) [з а у́ б л е̃и н  и̃́  х] 

(загублених), [з в̓· а з а̃ н и̃́  м] 

 

5. Співоче мовлення Василя Зінкевича 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Відсутність редукції голосного [е] 

до [и] в ненаголошених позиціях 

[з е  м лʹ ̇а́], [с т е п а́ ̃ м], 

[з а л и́ ш е · нʹ і]̃, [п˚ о в е р н е̃́ · ц:ʹ· 

а], [п˚ о в е р н˚ у̃́ · сʹ], 

 [п е лʹ˚· у́ с т к и],  

[в̕ і ́т е р], [п˚ о̃ н е  с е́],  

[н е  з р и̃́  м а]̃, [п е ч а́· лʹ нʹ і̃ ɩ̆],  

[м е  л˚ о́· дʹ і ϳ і], [к˚ о́ ж е  н],  

[в е· ч̕ і ́р нʹ˚ ·у̃ ϳ˚· у], [л е· тʹ і́ у]̆,  

[н е  б˚ о к р а́ ɩ̆],  

[п р ие с вʹ· а́ ч е · нʹ і]̃, [з е л е̃́  н и ̃х], 

[с т е ж к а́ х], [б е р е́· ц:ʹ· а] 

2 Наближення голосного [і] до [и] [б ̕і́ и л и̃е м], [͡дз в̕ і и н к а́],  

[б ̕іи ж и́ тʹ], [в̕ іи к̕ іи у]̆,  

[у в̕ іи ɩ̆ ш л а́], [к в̕ і̃́́и т к˚ у],  [г̕ іи р], 

[п˚ о в̕ іи р], [ш ч а с л и́ в̕ іи],  

[в̕ іи д л˚ у̃ н а̃́  л и],  

[п̕ іи дʹ нʹ і̃ м˚ у̃́ · сʹ], [цʹ іи л˚ у̃́  н к и], 

[п̕ іи сʹ нʹ і]̃, [в еи ч̕ і̃́́и р н˚ у̃ ·ϳ˚· у],  

[з а с в̕ іи т и́ л˚ о· сʹ],   

[д а л е́· к̕  і и м], [з а д˚ у́· м ̕і]̃,  

[ в̕ і̃́́и т е р], [к в̕ іи̃́́  т е̃· нʹ],  

[ в е́· ч̕ іи р] 

3 Повна якісна редукція голосного 

[и] до [е] в ненаголошеній позиції 

[ж е в е́], [о д е  н˚ о̃́  к е ɩ̆],  

[з а л е ш а́· ϳ˚· у], 

 [т˚ о р к а́ л е·сʹ·а], [ж˚ о́ ў т е  м], 

[л е с т к˚ о̃́  м], [п р е х˚ о́ д е· тʹ], 

 [г л е б˚ о́ к˚ о г˚ о], [д и́ в е· ц:ʹ· а], 

[з а б р е · нʹ і̃́  л и], [п р е з н а̃́  ɩ̆ сʹ· а], 

[з а б˚ у́ т е х],[п р е х˚ о́ д е ш],  

[б е с т р е  н а̃́], [п˚ о ў т˚ о́ р е· тʹ], 

[в е с˚ о́ к е ɩ̆] 
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4 Наближення голосного [у] до [о] [у͜о  с в̓ і т], [д˚ уо· ш̓ і]́, [с˚ у о м нʹ і̃́], 

[в̓ і ɩ̆ н˚ у ̃́́о л а], [д˚ о д˚ о̃́  м˚ у о], 

 [г˚ о л˚ у̃́́
о б к˚ уо], [цʹ і л˚ у̃́́

о ·j· е], 

 [з˚ о з˚ у̃́́
о ·лʹ· а], [в̓ і ш ч˚ у̃́́

о ·j· е],  

[цʹ і ̃н˚ у ̃́́о ·j˚· уо], [б˚ уо к в а́ р], 

 [н е̃и с˚ уо ·тʹ], [з м а̃́  л к˚ уо], 

 [уо к р а· j і̃́  нʹ сʹ к е],  

[ў к л˚ о̃́ · нʹ˚· у о ·сʹ· а],  

[д а р˚ у̃́́
о ·j· е],[ч˚ у̃́́

о т и] , 

 [р˚ уо ш н и̃́  к], [лʹ˚· уо ·дʹ сʹ к е́],  

[д р˚ у̃́́
о ж б а] 

4 Вимова звукосполучення [оу] на 

місці голосного [о] 

[к˚ о у х а̇ й˚ ̇у],[оу д и̃е н˚ о̃́  к ие ɩ̆],  

[п р˚ оу лʹ і т а́ ϳ· е], [к˚ оу л и́],  

[к˚ оу л и́ ш е], [п р˚ оу ɩ̆ д е́ ш],  

[м˚ о у ж л и́ в˚ о], [з˚ оу л˚ оу т и̃́  м], 

[г р˚ оу з˚ оу ϳ˚· у], [оу с т а̃́ · нʹ:· а]̃,  

[п˚ оу в е́ р н е̃́ ]́, [ж˚ оу р ж и́ н: о у 

м˚ у]̃, [оу ч и̃́ м а]̃, [г л ие б˚ о̃́́ у к˚ оу 

г˚ оу], [с п˚ о̃́́ у г а д], 

 [м е̃и л˚ оу· дʹ і ϳ· а],  

[п р˚ оу з˚ о̃́́ у р а],  

[в еи ч˚ оу р˚ о̃́́ у в е],  

[т˚ оу б˚ оу· ϳ˚· у],  

[п р˚ оу з˚ о̃́́ у р а], [м˚ о ̃́́у р е], 

 [к˚ оу х а́· нʹ:· а]̃,  

[п˚ оу п р˚ оу ш˚ у́], [с˚ о ̃́́у н цʹ· а],  

[п˚ оу л˚ у м ϳ· а̃́ · нʹ і]̃,  

[п˚ оу л˚ о у· нʹ і]̃, [с˚ оу ̃́́ н ц е],  

[п˚ оу л оу̃́ · нʹ і]̃,  [п˚ оу д˚ оу л а́· ϳ· 

е], [оу б рʹ і ɩ̆], [к˚ оу л˚ оу с к и́] 

5 Відсутність вокалізації сонорних 

[в] та [й] у позиціях після голосних 

перед приголосними звуками та 

вкінці слів 

[лʹ˚ у б˚ о в], [м˚ о̃ в], [з а г р а́ в], 

 [г н а̃́  н и̃ ϳ], [п˚ о в з], 

 [ж˚ о́ в т ие ϳ], [з н а̃ ϳ ш˚ о́ в], 

 [п р˚ о· ϳ д е́ ш],  

[з а л и́ ш ие в], [н е̃и х а́ ·ϳ], 

 [п еи ч а́· лʹ нʹ і ̃ϳ], [т и́ х̕ і ϳ], 

 [в п а́ л а], [н е̃и п˚ о в т˚ о́ р н и̃е ϳ], 

[б л а к и́ т н и̃е ϳ],  

[х˚ о в а́· ϳ сʹ], [с и́ в ие ϳ],  

[н е̃и б˚ о к р а́· ϳ], [ж˚ о в т ие ϳ],  



220 

 

[р˚ о з м а̃́ · ϳ], [с лʹ і в], [лʹ˚· у б˚ о́ в], 

[п р ие з н а̃́  ·ϳ сʹ· а], [з н а̃· ϳ ш л а́], 

[у в̕ і ϳ ш л а́], [г л ие б˚ о́ к ие ϳ],  

[о б рʹ і ϳ], [т а в рʹ і ́ϳ сʹ к ие ϳ],  

[ш ие р˚ о́ к ие ϳ], 

6 М’яка вимова шиплячих 

приголосних 

[п еи ч̓·а́·лʹ], [і ш ч̕ ·е],  

[д˚ о ш ч̕ ·е̃ м], [б а́ ·ч̓˚·у],  

[п˚ о ч̓˚· у· т:ʹ· а́], [ч̓˚·о̃ м], [ш ч̓˚·о], 

[ч̓·а́ ɩ̆ к и], [ч̕ еи р н е̃́ ч̓˚·у],  

[к р˚ у ч̕ ·а х], [ч̓˚· у́ т и], [н а̃́ · ч̓· е], 

[с˚ о̃́ · нʹ· а̃ ч̓ н и̃е х], [ш ч̓· а с т и́ тʹ], 

[б а́· ч̓˚· у], [ч̓ и́ с т а·ϳ· а], 

 [в еи ч̓˚· о р а̃́  м и]̃,  

[з ч̓· а р˚ у в а́ л а], [ш ч̓· а с л и́ в̓ і], 

[п р ие с в̓· а́· ч̓· е̃и нʹ і]̃, [п л а́· ч̓· е], 

[о· ч̓· а́ х], [п˚ о· ч̓˚ у́ у]̆,  

[в еи ч̓˚ о р˚ о́ в е], [ч̓ и́ с т а],  

[ч̕ еи к а̃́  н а]̃, [п еи ч̓· а́ лʹ нʹ і̃ ɩ̆],  

[ж а г˚ у́· ч̓· а] ,[к˚ о л и́ ш̓· е],  

[з а л и́ ш̓ ие у]̆, [з н а̃ ɩ̆ ш̓˚ о́ у]̆,  

[з а л и́ ш̓ е̃и нʹ і]̃. 

7 Оглушення приголосних звуків [з а бп р и̃е н і̃́  л и], [нʹ і ̃гх],  

[ш в ие дт к а́], [с п˚ о́ г а дт],   

[р а зс], [с г а́ с н е]̃,  

[с ч а р˚ у в а́ л а] 

8 Відчутність асиміляції  

приголосних за м’якістю 

[п˚ о л˚ о т нʹ і̃̃́], [д нʹ і ̃в], [с лʹ і у]̆, 

[д нʹ і ̃п р˚ о́], [б л а к и́ т нʹ і]̃,  

[в̓ і д нʹ і̃́  с:ʹ·а], [ у͜  с нʹ і]́,  

[р а́· дʹ і с нʹ і]̃ 

10 Відсутність подовженої вимови 

приголосних у належних позиціях 

[ж ие тʹ ̇а́], [в̕ і д а лʹ ̇а́],  

[к˚ о х а̃ˊ̇ нʹ ̃̇а]̃, [п˚ о в е́ р н е̃и цʹ· а], 

[о с т а̃́ · нʹ· а]̃, [о· сʹ і̃́  нʹ·о̃ м˚ у]̃,  

[ж˚ о р ж и̃́  н˚ о̃ м˚ у]̃, 

 [ч еи к а̃́ · нʹ· а]̃, [зʹ і ́лʹ· а],  

[в̓ і д а л а́], [б еи р е́· цʹ· а] 

11 Відсутність асиміляції 

приголосних за місцем та способом 

творення 

[п̕ і д н˚ о̃̃́ с ие ш сʹ ̃̇а],  

[б еи р е́· тʹ сʹ· а], [лʹ˚· у д сʹ к е́],  

[п˚ о в е́ р н˚ у̃· тʹ сʹ· а], 

[в р ие в а́· ϳ˚ ·у ·тʹ сʹ· а] 

12 Вимова приголосного [ш] на місці 

літери щ 

[ш е], [ш а́ сʹ тʹ· а],[к р а́ ш е],  

[ш а с л и́ в ие х], [ш и́ р а] 
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6. Співоче мовлення Раїси Кириченко 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Відсутність редукції 

ненаголошеного голосного [е] до 

[и] 

[м е  н е̃̃́], [в е с н а̃̃́], [с е л˚ о́], 

 [ч е к а̃́ · нʹ:· а]̃, [с т е р е ж е́],  

[п л е· ч̕ і]́, [в и́ т е р л и сʹ], [с е л а́], 

[з а п л е л а́], [у лʹ˚· у́ б л е̃ н и̃ цʹ· а], 

[м е  т е́ л ие к˚ о̃ м],  

[б е зс с м е̃́ р т н и ̃к], [ш ч е̃́́  д р е], 

[п˚ о с м ̓і х а́·ϳ· е ·цʹ:· а],  

[н а̃ б ие р а́·ϳ т е· сʹ],  

[ с т е́ ж е ч к а], [м е ̃ р е́ ж е ч к а], 

[͡дж е р е́· лʹ ц е̃ м], [н а̃́  ч е б т˚ о], 

[в е р т а́·ϳ сʹ], [н е  м а̃́ · ϳ· е],  

[л е ·тʹ· а́· тʹ], [з е  м лʹ і], 

 [в е с н· а̃́ · нʹ і]̃ 

2 Наближення звука [о] до [у] в 

ненаголошеній позиції 

[с˚ оу б˚ о́ й˚ у], [м˚ о у л˚ оу д˚ у́],  

[х˚ оу ч а́], [в˚ о у н а̃́], [р˚ оу к и́],  

[к˚ оу л и́], [п оу с т˚ у́ к а у]̆,  

[в˚ оу г н е̃ м], [ж˚ оу р ж и н], 

 [оу к˚ о̃́́
у л ие ·цʹ],  

[п р˚ о у н и̃́  к л ие в и ɩ̆], [м˚ о у т и́ у]̆, 

[к˚ о̃́́
у л˚ оу с˚ о у м], [ч˚ оу т и́ р и],  

[п˚ оу д а в а́ л а], [т˚ оу п˚ о̃́́
у ·лʹ і],  

[в͜  д˚ оу л˚ о ̃́́у· нʹ· а̃ х], [п˚ о у н е̃и с и], 

[х˚ оу д˚ о̃́́
у · ϳ˚· у], [р˚ оу с˚ оу· ϳ˚· у], 

[г˚ оу л у б и̃́  м и́],  

[к˚ оу л и́ с к оу ·ϳ˚· у],  

[б л а г˚ оу с л˚ оу в лʹ· а́ л а],  

[м˚ оу л и́ т и̃е м˚ у̃· сʹ],  

[в ие с˚ оу т˚ у́], [д˚ оу р˚ оу г˚ у́],  

[р˚ оу з г и̃е н а̃́ ·ϳ· еі цʹ· а],  

[с п̓ і в а̃́  н˚ о у ч к и],  

[к˚ оу х а́·ϳ· е], [с˚ оу л˚ оу ў ϳ і]́ 

3 Наближення голосного [і] до [и] [н а̃ в еи с нʹ і  и], [м˚ ̇о̃̇
̇
 ̇ й і и], 

 [ў т е́· ч̓ іи], [в̓ іи т еи р], [б ̓іи̃́́  л а], 

[ў тʹ і̃́́и х и], [п р˚ о л еи тʹ іи у]̆,  

[х˚ о л˚ о· дʹ і̃́́и у]̆, [п˚ о д в̓ і̃́́и р ϳ і],  

[п˚ о· г̓ і̃́́и д н и̃ ɩ̆], [ц вʹ іи т],  

[п˚ о с м ̓і и х а́· ϳ еі цʹ:· а],  
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[м а̃ к і̃́́и т р а], [в а р е̃́  н и̃е ч к ̓іи у]̆, 

[п˚ о л т а́ ў сʹ кʹ іи],  

[в̓ іи д р а́ д˚ о·ϳ˚· у],  

[в̓ іи т р и́ л˚ о̃ м], [в ̓і и н ч а́ л а],  

[з˚ у с т рʹ іи ч а́ л а], 

 [з а́ ц в̓ іи т˚ о к], [п˚ о с п̓ іи ш а́],  

[к в̓ і̃́́и т˚ о· цʹ: і], [в̓ іи зʹ м и̃́],  

[р˚ о· б ̓іи т н и̃́  цʹ· а],  

[ч еи р е̃́и м х˚ о· в̓ іи], 

 [с и̃́  нʹ· о̀· к̓ іи], [н а̃́ · в̓ іи тʹ],  

[д а л е́· к̓ іи] 

4 М’яка  вимова шиплячих 

приголосних звуків 

[ч̓˚о̃ м˚ у̃́ ˊ ̇сʹ], [к˚ о з а́ ч̕ к а],  

[ч̓ е̃и к а̃́  н а́], [ж̓˚ у р б и́], [х˚ о ч̓· а́], 

[п р˚ о м ч̓· а́ л и], [м˚ о̃́  ў ч̓ к и], 

 [д˚ о͜  ч̓˚ о л а́], [ш ч̓· а́ с тʹ· а],  

[ч̓· а́ ш а], [к л и́ ч̓· у],  

[н е̃и ў м и̃е р˚ у́ ш ч̓ и ɩ̆],  

[з˚ о л˚ о т˚ о ч̓˚·о́ л ие ɩ̆],  

[в а р е̃́  н и̃е ч̓ к̓ і у]̆,  

[с т е́ ж еи ч̓ к а],  

[ м е̃и р е́ ж еи ч̓ к а], [ш ч̓ ·е́ д р а], 

[ш ч̓ и́ р˚ о сʹ тʹ і], [х˚ о ·ч̓],  

[п а х˚ у́ ·ч̓ а], [ч̓˚· о т и́ р и],  

[в̓ і ̃н ч̓· а́ л а ], [з˚ у с т рʹ і ч̓· а́ л а], 

[с в̓· а ш ч̓ ·е̃́  н:а]̃,  

[с п̓ і в а̃́  н˚ о̃ ч̓ к и], [о́ т ч̓ и ɩ̆], 

 [с п̓ і в˚ у́· ч̓· а] 

6 Наближення зімкненого  

приголосного [к] до [х] 

[кх˚ о́ с и], [кх е́ л ие х а],  

[т˚ о р кх н˚ у̃́  л а· сʹ], [кх ˚о л и́],  

[в а́ ж кх˚о], [б а́· тʹ к̓ х̓ і ў сʹ к а],  

[кх ˚о́ с и], [п р˚ о̃ н и̃́  кх л ие в и ɩ̆],  

[м е̃и т е́ л ие кх о̃ м],  

[кх р ие ш т а́· лʹ а· ц:ʹ· а],  

[кх а́ р и̃е м и]̃, [р˚ у кх а̃́  м и]̃,  

[кх в̓ і́ т˚ о· ц:ʹ і], [с и̃́  нʹ˚· о̃ о̀· кх̓ і], 

[п˚ о кх и̃́  н˚ у]̃ 

7 Недотримання асиміляції за 

м’якістю 

[п˚ о л˚ о т нʹ і̃́ ],   

[в ие д нʹ і̃́  ϳ· еі ц:ʹ· а],  

[в̓ і д нʹ і̃́  с:ʹ· а], [п̓ і д нʹ і̃́  ж:ʹ· а] 

8 Вимова подовжених приголосних 

як одинарних 

[ж ие тʹ ̃̇а́] (життя),  

[к˚ о х а̃́ · нʹ· а]̃, [ч еи к а̃́ · нʹ· а]̃, 
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[с п˚ о· дʹ і в а̃́ · нʹ· а]̃,  

[к р ие ш т а́ лʹ· а· цʹ· а], 

 [к˚ о́· тʹ· а· цʹ· а], [р˚ о з д˚ о́· лʹ· а], 

[ч а р˚ у в а̃́ · нʹ· а]̃,  

[п р ие г а д а́· ϳ· еі цʹ· а],  

[с˚ о к р˚ о в е̃́ · н а]̃, [в̓ і д л˚ у̃́ · нʹ· а]̃, 

[с в̓· а ш ч е̃́  н е]̃, [т е́ п л и цʹ· а],  

[п˚ о в е́ р н е̃и цʹ· а],  

[в р ие в а́·ϳ·еі цʹ· а], [д и́ в и цʹ· а],  

[в̓ і д а́ л а], [к р и́ ϳ еі цʹ· а], 

 [с п˚ о· дʹ і в а́·ϳ еі цʹ· а], [с н и̃́  цʹ· а] 

10 Вимова звука [ш] на місці 

звукосполучення [шч] 

[ш е́ д р˚ о] (щедро),  [к˚ у ш а́ х] 

(кущах), [ш е́ д р е] (щедре),  

[ш и́ р˚ о· сʹ тʹ і] (щирості],  

[п р и ш еи п и́ т и] (прищепити), 

 [в и́ ш е] (вище), [ш˚ о̃ м и̃́  тʹ і] 

(щомиті), [в ие ш̓ і ́ п˚ у в а у]̆ 

(вищіпував).  

11 Відсутність вокалізації сонорних 

приголосних [в] та [й] у 

відповідних позиціях 

[п л ие в л и́],[п р ие й д е́], [й д и],  

[м˚ о̃́  в ч к и], [р а́· ϳ д˚ у ж н и̃е й], 

[м˚ о̃ т и́ в], [з н˚ о̃ в],  

[п р˚ о̃ м а̃· ϳ н е̃́], [к р а·ϳ],  

[н е̃и в м и̃е р˚ у́ ш ч и ϳ],  

[л ие ш и́ в сʹ· а], [рʹ і́ д н и̃е ϳ],  

[н е̃и з в ие ч а́· ϳ н а]̃, [м и̃́  л ие ϳ],  

[б а г рʹ· а̃́  н и̃е ϳ], [п р˚ о· ϳ д˚ у́],  

[б л ие зʹ к е͜·  ϳ ͜ с˚ о к р˚ о в е̃́  н: е]̃,  

[лʹ˚· у б˚ о́· в̓ і ͜  ϳ͜  д ие т и̃́  н с т в а], 

[с в̓· а т˚ у·͜  ϳ͜  п р˚ о с т˚ у],  

[г˚ о́· рʹ· а͜  ͜ϳ б˚ о́· лʹ˚· у],  

[в еи р т а́͜   ϳ сʹ· а],  

[к˚ о́́ ж нʹ і ̃ϳ] , [н е̃и п˚ о к л и́ к а в] 

 

  



224 

 

 

7. Співоче мовлення Руслани Лижичко 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Наближення голосного [о] до [у] [в˚ оу г н е̃̃́ м], [з˚ о̃́́
у л˚ оу т˚ оу],  

[д ие т и̃ н˚ о у·ϳ˚·у], [оу пʹ: і́ к],  

[в˚ оу л˚ о̃́́
у д а р к а],  

[з р˚ оу с т а́·ϳ˚· у ч и],  

[п р˚ о у м е̃и н е̃ м], [п˚ оу т˚ о̃́́
у ·цʹ і], 

[с˚ о ̃́́у н ц е̃ м], [л а́ с к˚ оу·ϳ˚·у], 

 [к˚ оу л˚ о у м и̃́  ɩ̆к а],  

[к˚ оу х а̃́ · нʹ:· а]̃, [з˚ оу з˚ у́ л еи ч к а], 

[п˚ оу б а́ ч ие тʹ], [в ч˚ оу р а́ ш нʹ· е]̃, 

[п˚ о̃́́
у ·лʹ і], [р˚ оу ж д е̃́  н:˚ о у м˚ у]̃, [в ̓

і ́т р˚ о у м], 

 [б еи з п˚ оу р а́ дʹ нʹ і ̃сʹ тʹ],  

[в˚ оу г нʹ˚· у̃́] 

2 Наближення голосного [і] до [и] 

 

[в̓ іи д: а̃́  м], [с п̓ іи у]̆, [х м ̓іи лʹ н˚ у̃́], 

[о́· п̓ іи к] ,[р˚ о з к в̓ і̃́́и т л а],  

[з м ̓і и н и̃́  т и], [іи з], [дʹ і̃́́и в и], 

 [в̓ і̃́́и ɩ̆ с к а], [в̓ іи т а́ т и], 

 [ч˚ у· жʹ і ̃́́и м] 

3 Наближення голосного [а] до [е] [з ае л и́ ш], [т а е м], [б ае л а̃́́
е д ае], 

[д а̃́́
е ·лʹ н ае], [б л ае к и́ тʹ], 

 [з н а е й д е́], [в˚ о л˚ о д ае р к ае], [п 

т а̃́́
е·х̓ і у]̆, [з н а е ɩ̆ ш л а́], 

 [т р а̃́́
е в ае х], [ш ае л е̃́  н и̃е ɩ̆], 

[з ае б˚ у́ д у ], [п а е м ϳ· ае т а̃́́
е ɩ̆] 

4 Відсутність вокалізації сонорних 

приголосних 

[п р ие й д и́], [к р а· й], [н а̃ г а́ ·й], 

[в ж е], [м˚ о в ч а̃́  ·нʹ: ·а]̃, [м˚ о̃ в ], 

[б˚ о́ ж ие й], [п р ие й ш˚ о́ в], 

 [б̓ і ́дʹ нʹ і ̃й], [в̓ і́ й сʹ к а],  

[ч˚ у д е́ с н и̃е й], [в р а з], 

 [р˚ о д и́ в сʹ· а], [ч а· сʹ і ́в],  

 

5 М’яка вимова приголосних 

шиплячих 

[м˚ о у̌ ч̕ ·а̃́  ·нʹ: ·а]̃, [нʹ і ̃ч]̕,  

 [в̕ і ́ч̕ н˚ о̃ г˚ о], [ч̓˚· у́ д˚ о], [нʹ і̃ ч]̓, [з˚ 

у с т рʹ і ч̓· а́ ɩ̆], 

 [ў ч̓˚ о р а́ ш нʹ· е]̃, [в т р а ч̓· а́ ɩ̆], 

 [л еи· ґ̓ і ̃н е̃́  ч̓ к а],  

[м˚ о̃ ў ч̓· а̃́ · нʹ:· а]̃, [п˚ о з и́ ч̓˚· у]. 
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6 Недотримання асиміляції за місцем 

і способом творення 

[з а т р и̃̃́ м а̃̇
̇
 ·ϳ еі ш сʹ ·а],  

[з б˚ у́ д ие тʹ сʹ· а],  

[в̓ і д ч˚ у в а́·ϳ· е] 

7 Пом’якшена вимова приголосного 

[к] перед голосними переднього 

ряду 

[ϳ ·а к̕ е́ ɩ̌], [б л а к̓ и́ тʹ], 

 [с˚ о л˚ о́ д к̓ ие ɩ̆], [зʹ і р к̓ и́], 

[к̓· еи р о́ в а̃ н а]̃ 

8 Вимова на місці подовжених 

приголосних звичайних 

[к˚ о х а̃́ ́
́ ́
·нʹ ·а]̃ (кохання),  

[в̓ і д а̃́  м] (віддам), 

 [с в а· в̓ і ́лʹ· а] (свавілля), 

[о с т а̃́  нʹ і ̃ɩ̆] (останній), 

 [м˚ о ў ч а̃́ · нʹ· а]̃ (мовчання),  

[н а̃ р˚ о́ дд͡ж ж е̃и нʹ а]̃ (народження),  

[р˚ о ж д е̃́  н˚ о̃ м˚ у]̃ (рожденному) 

 

8. Співоче мовлення Олега Скрипки 

 Явище артикуляції Приклади 

 Наближення голосного звука [у] до 

[о] 

[з в˚ у̃́́
о к и], [д˚ о ш ч˚ у̃́́

о],  

[м а̃́ · j˚· уо ч и], [с п̓ і в а́· j˚· уо], 

 [цʹ і ́л˚ уо], [п˚ уо с к а́ у]̆, 

 [г˚ о р и з˚ о̃́  н т˚ уо], 

[ уо в̓ і ́т рʹ і], [п˚ о г˚ уо к а́·е] 

 Наближення кінцевого голосного 

звука [а] до [е] 

[ч еи с а́ л ае], [б еи рʹ і́ з к ае],  

[з а ж˚ у р и́ л а·сʹ·ае],  

[с п˚ о д˚ о́ б а л а·сʹ·ае], 

[з а п а́ с к ае], [с т а́ л ае],  

[п а р а́ с к ае], [л а́ з к ае], 

[а̃ м˚ у̃́  р ае], [г˚ у́ р ае],   

[с и̃́  н а е], [в еи с н а    ̃́́е], 

[н а̃ р˚ о́ д͡ж еи нʹ:·а е],  

[п˚ о б а ж а̃́  нʹ:·а е], [дʹ нʹ·а е] 

 Наближення голосного [і] до [и] [п о˚ в̕ і̃́́и ɩ̌], [в и́ рʹ іи ɩ̆],  

[з дʹ іи ɩ̆ с н и̃́  л ие сʹ],[м рʹ і̃́́и ϳ і], 

 [п р˚ о з˚ о́·рʹ іи], [п̕ іи с е̃́ · нʹ], 

[с в̓ і̃́́и т еи р],  

[н е̃и п˚ о̃ м ̓ і ̃́́и т н и̃е х],  

[к в̓ і̃́́и т ие], [п˚ о·цʹ і л˚ у̃́  н к̓ іи у]̆, 

[с в̕ і̃́́и т˚ у], [д ие в̓ і̃́́и цʹ:·а ], 

[з п̓ іи д], [о·б ̓іи ɩ̆ м˚ у̃̃́], [м ̓і ̃́́и ц н˚ о]̃, 

[с т рʹ і̃́́и л к˚ у], [ф̓ іи г˚ у́ р а], 
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[з  іи б р а́ у]̆, [п˚ о· цʹ іи л˚ у̃́  н˚ о̃ к], 

[п л˚ о́ ш ч̓ іи], [к в̓ і̃́́и т н е]̃, 

[сʹ тʹ і и н и̃́], [с п˚ о́ к̓ іи ɩ̆],  

[в̓ іи д л еи тʹ і ́л ие], [р а̃· нʹ і и],  

[д͡ж м ̓іи  лʹ], [іи ш л а́], [дʹ іи у ̆ч а́ т], 

[б еи рʹ і̃́́и з к а] 

 М’яка вимова шиплячих 

приголосних 

[ч̓·а́ с т˚ о], [в р а́ ж̕ е̃и нʹ], 

[н а̃ р˚ о́ д͡ж̕ еи нʹ:·а],  

[о д н˚ о̃ п˚ о л ч̓ ·а̃́  н и̃е],  

[н а̃́ · ч̓ ·е], [ч̓˚ у̃ м а̃́ ·цʹ к ие ɩ̆], 

[ш ч̓ е̃̃́ м и̃́  тʹ], [д р ие ж̓ и́ тʹ],  

[ ч̓· е р в˚ о̃́  н а]̃, [дʹ і ў ч̓ и̃е н а]̃ 

 Вимова приголосного [т] з 

придихом 

[тʰ˚ у̃ м а̃́  ́н], [тʰ˚ о б ̕і]́,  

[дʰ а р˚ у́·ϳ˚· у], [в̓ і дʰ в е́ р тʰ е] 

[с тʰ е́ лʹ˚· у· тʰʹ],  

[р а п тʰ˚ о́ в ие ɩ̆],  

 [б˚ у́ дʰ˚ у],  [в̓ і дʰ в е́ р тʰ е],  

[н е̃и п˚ о̃ м і̃́  тʰ н и̃е х], [дʰ а р˚ у́·ϳ·е], 

[в еи с тʰ и́], [ш в ие дʰ е̃́ · нʹ к˚ о], 

[тʰ а ɩ̆], [дʰ е̃́  м˚ о̃ н и̃е],  

[б л˚ у́ дʰ ие тʹ], [тʰ а̃ м], 

[тʰ˚ о в а́ р ие ш], [м и̃́  тʰ ие ɩ̆], 

 [тʰʹ і лʹ к ие], [с ие дʰ и́ тʹ], 

[ш еи л еи с тʰ и тʰʹ]. 

 Відсутність асиміляції за місцем і 

способом творення 

[лʹ˚ у д сʹ к е́], [ж˚ у· рʹ і ́тʹ сʹ· а],  

[ў б еи р е́ тʹ сʹ· а], 

 [з б˚ у в а́·ϳ˚· у тʹ сʹ·а] 

 М’яка вимова приголосного [к] [зʹ і́ р˚ о ч к̕ и], [л а́ з к̓· а],  

[з а п а́ с к̓· а], [с е́ р д е̃и нʹ к̓˚ о], 

[б р и́ з к̓ ие] 
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9. Співоче мовлення Назарія Яремчука 

 Явище артикуляції Приклади 

1 Наближення голосного звука [у] до 

[о] 

[з н˚ о̃́  в˚ уо], [с т р˚ у ̃́́о н и]̃,  

[лʹ˚· уо б˚ о́· в̓ і], [ч˚ уо д˚ о́ в ие ɩ̆],  

 [п еи р в˚ о ц в̓ і ́т˚ уо],  

[р˚ о з т а̃́  н˚ у о у]̆,  

[в̓ і́ ч нʹ і ̃сʹ тʹ˚·уо], [п̓ і ́сʹ нʹ˚· у о], 

 [р а́·дʹ і с н˚ у о], [к р˚ уо ж лʹ·а́·j·е], 

[з а б˚ у̃́́
о д уо], [к р˚ уо т˚ о г˚ о́ р и], 

[п˚ о к л а д˚ у̃́́
о], [с т е́ ж еи ч к˚ уо], 

[ў с т а̃́  н˚ у]̃ 

2 Наближення голосного [і] до [и] [д ие тʹ ̇а̇ ́ч̕ іи], [зʹ і̃́́и р к а], 

 [м а̃́  т еи рʹ іи], [с т рʹ іи т и],  

[д в̓ іи],   

[б а́ тʹ к̓ іи ў сʹ к е], [д ие тʹ·а·ч̓  іи ɩ̆],  

[с˚ о л˚ о ў ϳ і ̃́́и н а]̃, [л˚· у· цʹ к ̓і̃́́и],  

[с рʹ і̃́́и  б н а]̃, [б ̓іи л ие ɩ̆],  

[в̓ іи д л˚ у́· нʹ·а̃ м ], [о п̓ іи ў н˚ о ̃ч̓ іи], 

[б а р в̓ і ̃́́и н к˚ у], [у́ с м ̓і ̃́́и х],  

[ў р а̃́  нʹ цʹ іи], [б̓ іи дʹ іи], 

[в̓ іи д: а́ ɩ̆], [м ̓і и ɩ̆],  

[б а тʹ к̓ іи ў ш ч и̃́  н а]̃,  

[в еи ч̓ і ́р н і ̃ɩ̆], 

[в̓ іи̃́́  т еи р], [н о̃ с т а·лʹ г̓ і̃́́и ϳ·а],  

 [зʹ іи г рʹ іи в а́·ϳ·е], [в̓ іи д ч˚ у́·ϳ˚·у],  

[ р а́ д˚ о ш ч̓ іи], [цʹ іи лʹ і ̃м], 

 [к р˚ у тʹ і̃́́и ɩ̆],  

[б а́·тʹ к̓ іи ў сʹк ие ɩ̆], 

[б л ие с к а в и́ цʹ іи], [м а·̃ к̓ іи у]̆, 

[к в̓ і̃́́и т н˚ у· тʹ], [п̓ іи д к и̃́  н е], 

[з н е̃и̃ в̓ і̃́́и р а], [к˚ о·рʹ і ̃́́и н:ʹ·а ̃м], 

[з а х˚ о́ п л е̃́и н:ʹ іи], 

[р˚ о з к в̓ і̃́́и т н е]̃, [т в̓ іи ɩ̆] 

3 Якісна редукція голосного [и] до 

[е], яка проявляється частково у 

позиції під наголосом та є повною 

у ненаголошених позиціях 

[п˚ о к и ̃́́е н˚ у̃ у̌], [к р е ш и̃́́
е л е̇ сʹ], 

[м е̃ лʹ і ́ш], [п р е ч и ̃́́е н а]̃, 

 [т е ш е  н и̃́е], [г р˚ о́ з ие], 

[д и̃́́
е в е·цʹ:·а], [о ч и ̃́́е м а]̃, 

[м а̃ т еи р и ̃́́е нʹ сʹ к ̓і],  

[г а·рʹ· а́ ч е х], [к р и̃́́
е ў д е], 

 [с рʹ і ́б н е  ɩ̆], [з а к˚ о́ х а̃ н е  х],  

[з а б˚ у́ т е ɩ̆], [б ̓і ́л е ɩ̆], 
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 [з а г˚ у б ие ў сʹ·а], [з а л и́е ш е у]̆, 

[з р˚ о б и̃́́
е л а], [п р е в̓ і т а́ л˚ о], 

[ч и̃́́
е с тʹ і ̃м], [п р˚ о́ с е  нʹ], 

[д и̃́́
е ў н е  х], [з л и̃́́

е в а],  

[с х˚ о́ д е· тʹ], [п р е ɩ̆ ш л а́], 

 [в˚ у́ л е цʹ˚·у], [р˚ о зс к и̃́́
е д˚ у·ϳ·е], 

[п р е х е·лʹ у́ сʹ·а], [к а л е  н о̃́  в а], 

[ч а с т и  ̃́́е н к а], [к и̃́е н˚ у̃ ў ш е],  

[к л и̃́́
е ч˚ у], [ч а·рʹ і ў н и ̃́́е ч е х], 

[р˚ о д и ̃́́е н а]̃, [п р и́е к р˚ у], 

[в е с˚ о́ к е  м], [г л е б˚ о́ к е  м], 

[н е̃ ў м е  р˚ у́ ш ч˚ о̃ м˚ у]̃, 

[р˚ о з н˚ о̃́  с е·цʹ:·а],  

[л и̃́́
е с тʹ·а̃ м], [н а̃ к р и̃́́

е л а], 

[ж˚ о́ ў т е ɩ̆]. 

4 Відсутність якісної редукції 

голосного [е] до [и] у слабких 

позиціях 

[с е л а́], [м е  н е̃̃́], [н а̃ в е сʹ нʹ і̃́], 

[з˚ о р е п а́ д], [з е́ л е · нʹ],  

[з б е·рʹ і́ г], [н е  м˚ о̃́ у]̆, [к˚ о́ ж е  н], 

[с м е  р е к˚ о́ в а], [ч е к а́·ϳ·е],  

[б е  н т е́ ж н и̃ ɩ̆], [з а б˚ у́ д е ш],  

[з а х˚ о́ ч е ш], [п е р с т е̃́  нʹ і],  

[н е  д˚ о п л е́ т е  н и ̃ɩ̆],  

[п е́ р с т е  нʹ], [в е р т а́ ɩ̆],  

[п е ч а́·лʹ], [м а̃ т е р и̃́  нʹ сʹ к ̓і],  

[к р а́ п е·лʹ к и]. 

5 Оглушення дзвінких  приголосних 

у нехарактерних для цього 

позиціях 

[р˚ о зс л˚ у́ к и], [п˚ о̇ рʹ і ́гх], 

 [жш ие в˚ у́], [сʹ лʹ і дт], 

[в ие п а дт к˚ о́ в˚ о], [зс б еи рʹ і́ гх], 

[нʹ і ̃гх], [с а дт], [п̓ і дт к и̃́  н е]̃, 

[п˚ о̃́ · м ̓і ̃жш], [сʹ лʹ і дт],  

[р˚ о зс л˚ у́ к ие] 

6 М’яка вимова шиплячих 

приголосних звуків 

[г а р а̇ ч̓·е], [ш ч̓˚·о б],  

[п р˚ о ш ч̓·а·тʹ], [ч̕ и́ с тʹ і ̃м],  

[ч̓·еи к а́·ϳ·е],[ч̕ ·а́ р и], [ш ч̓·е́ д р а],  

[о ч̓·е ɩ̆], [н е̃ ў м и̃е р˚ у́ ш ч̓ ˚·о ̃м˚ у]̃,  

[к л и́ ч̓˚·у], [х˚ о́·ч̓˚·у], [ч̓·а р и], 

[г р˚ у́ д о·ч̓ к˚ у], [с м е̃и рʹ і ́ч̓ к а],  

[ч̓·а с т и̃́  н к а], [п л˚ о ш ч̓], 

[н е̃и ч̓̊ ·у́ т н˚ о̃·ϳ˚·у], 

[п еи ч̓· а́· лʹ], [п л а́· ч̓· е], 

[с˚ у̃ м˚ у̃́ ·ϳ˚·у ч̓ ие], 
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 [б а·тʹ к̓ і ў ш ч̓ и̃́  н а]̃, 

[ш ч̓· е́ д рʹ і сʹ тʹ], [з а х˚ о́·ч̓·еи ш], 

[з а·ч̓·еи р п н˚ у̃́  л а], [г а·рʹ·а·ч̓ ие 

х], 

[п л еи·ч̓·е́], [п р ие·ч̓ и̃́  н а]̃ 

8 Вимова звука [ш:] на місці 

звукосполучення [шч] 

[ш:˚о], [ш: е́ д р а],  

[н е̃и ў м и̃е р˚ у́ ш:˚ о̃ м˚ у]̃, 

[п л˚ о ш:], [ш:˚ о б],   

[б а·тʹ к̓ і ў ш: и̃́  н а]̃, 

[ш: е́ д рʹ і сʹ тʹ] 
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