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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Вивчення індивідуального породження мовлення в сучасній фонетиці 

вимагає нових теоретичних підходів, які розширюють можливості фонетичного 

аналізу, передбачаючи використання не лише традиційних, але й нових методів, 

методик, прийомів з урахуванням результатів досліджень функціонування мови 

в соціумі, зокрема досягнень інтерлінгвістики, соціофонетики, соціальної 

діалектології, експериментальної соціолінгвістики тощо. Новітні підходи до 

багатовимірного  осмислення мовленнєвих явищ стають поштовхом до 

вивчення звукових змін на матеріалі сучасного українського мовлення окремих 

соціальних груп.  

Актуальність теми дисертації зумовлена тим, що на сьогодні українській

лінгвістиці бракує емпіричного матеріалу, який характеризує різні аспекти 

змінності мови і мовлення. З огляду на це з’ясування особливостей 

індивідуального породження мовлення, які формують його структуру, що 

виражається в консонантно-вокалічній єдності мінімального елемента – складу 

як одиниці, яка, з одного боку, демонструє артикуляційне безмежжя, а з другого 

– можливості мовної системи, її історичну перспективу, є актуальним, оскільки

зумовлює потребу уточнення наявних класифікацій звуків, їхньої варіативності, 

розширення розуміння поняття власне мовної норми. Актуальність теми 

дисертації зумовлена також відсутністю в українській фонетиці опису губних 

приголосних окремо як групи та комплексного аналізу лабіальних консонантів 

з урахуванням аспектів – акустичного, артикуляційного, перцептивного та 

фонологічного.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження відповідає науковій проблематиці кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики і лабораторії експериментальної фонетики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тему 

дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №3 від 

23 жовтня 2013 року) та уточнено (протокол №3 від 30 жовтня 2018 року). 

Метою дослідження є встановлення діапазону алофонної варіативності

губних приголосних фонем, зумовленої мовними чинниками в реалізації 

української вимовної норми, шляхом комплексного аналізу функціонування 

губних приголосних у мовленні філологів – носіїв сучасної української 

літературної мови. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

 проаналізувати наявні в науковій і науково-методичній літературі

описи артикуляційно-акустичних характеристик губних;

 визначити фокус (фокуси) артикуляційної напруженості

досліджуваних звуків за допомогою артикуляційних прийомів –

відеозапису роботи зовнішніх артикуляторів, передусім губної

динаміки, та прямого палатографування;

 виявити співвідношення губного та язикового компонентів в

артикуляції губних приголосних;
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 за допомогою акустичних прийомів осцилографування і 

спектрографування встановити основні (типові) акустичні 

характеристики губних;

 з’ясувати причини варіативності губних приголосних у сучасному

українському мовленні (на матеріалі мовлення малої соціальної

групи) та її діапазон;

 окреслити основні тенденції варіативності, які можуть бути

спроєктовані на мовну систему в цілому.

Об’єктом дослідження є вимова губних приголосних в аспекті

індивідуального породження мовлення.  

Предметом дослідження є варіативність губних приголосних сучасного

українського мовлення. 

Матеріалом дослідження слугували відеозапис (з візуалізованою

артикуляцією), аудіозаписи, палатограми, осцилограми, спектрограми 

сегментів усного мовлення, створені в лабораторії експериментальної фонетики 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у 2013, 2014, 2017 та у 2019 роках із залученням 13 дикторів. 

Загальна тривалість опрацьованого записаного відеофайлу становить 34 хв і 

57 с, тривалість аудіофайлів – 81 хв і 23 с. У дисертації подано 

найрепрезентативніші артикуляційно-акустичні картини (палатограми та стоп-

кадри з відеозапису, спектрограми, осцилограми) до опису кожного 

приголосного аналізованої групи. 

Теоретичним підґрунтям для дослідження стали праці соціолінгвістів

В.Лабова, Дж.Фішмана, М.Барановськи, Д.Хаймса, П.Фоулкса, Дж.Докерті, 

Л.Масенко, О.Петренка, Д.Петренка, М.Дружинець. Дослідження губних 

приголосних ґрунтується на науково-теоретичних та експериментально-

фонетичних напрацюваннях Л.Щерби, Н.Тоцької, Л.Прокопової, Н.Плющ, 

Т.Бровченко, О.Бас-Кононенко, З.Дудник, П.Вовк. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених у роботі завдань,

досягнення основної мети дослідження й забезпечення достовірності 

результатів застосовано загальнонаукові методи, зокрема емпіричного 

дослідження – спостереження, вимірювання, порівняння, зіставлення, 

узагальнення, та спеціальний метод – експериментально-фонетичний. 

Підготовка і реалізація експериментальної частини дослідження базувались на 

використанні прийомів експериментально-фонетичного методу – 

артикуляційних (прямого палатографування, відеозапису роботи зовнішніх 

артикуляторів, зокрема губної динаміки) та акустичних (аудитивного, 

осцилографування і спектрографування). У доборі дикторів ураховано 

загальносоціолінгвістичні методики та соціофонетичний підхід В. Лабова, 

відправною точкою якого є не мовний код, а колектив і комунікація, тобто 

соціальна група. Для вивчення мовлення залученої соціальної групи було 

адаптовано й використано соціолінгвістичний прийом  спостереження.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше в

українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз (артикуляційний, 
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акустичний, аудитивний та фонологічний) губних приголосних української 

мови, з урахуванням поєднання губної та язикової роботи, на прикладі малої 

соціальної групи – філологів, чиє мовлення показове щодо стійкості 

літературної норми. 
Теоретичне значення роботи вбачаємо у встановленні закономірностей 

мовленнєвого функціонування губних приголосних фонем, що може слугувати 

базою для подальших наукових досліджень і є внеском у теорію фонетики та 

мови як динамічної системи. Визначений діапазон варіативності губних 

приголосних для сучасного українського усного мовлення демонстративний з 

огляду на тенденції фонетичної варіативності норм літературної вимови, що 

необхідно для прогнозування розвитку мови. 

Практичне значення роботи визначається можливістю використання її 

основних положень і результатів у курсі теоретичної та експериментальної 

фонетики української мови, а також для укладання навчальних посібників, 

методичних матеріалів, орфоепічних словників. Дані про артикуляційно-

акустичні механізми творення губних приголосних можуть бути використані в 

навчанні людей з вадами слуху, у створенні програм із синтезу і розпізнавання 

мовлення, а також у лінгвістичній експертизі судової галузі.  
Апробація результатів дослідження відбулася на: Міжнародній науковій 

конференції «Мова як світ світів: граматика і поетика української мови» (Київ, 

2013), Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (Київ, 2014), 

Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених «Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015), 10-й Міжнародній конференції 

«Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур» (Київ, 2015), 11-й 

Міжнародній науковій конференції «Мова як світ світів: граматика і поетика 

текстових структур» (Київ, 2016), Міжнародній науковій конференції 

«Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій» (Київ, 2017), 

Науковій конференції «Твори Олеся Гончара в сучасних інтерпретаціях» (Київ, 

2018), ІІ Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих учених 

«Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2018), 

Міжнародній науковій конференції «Мова як світ світів: поетика і граматика 

текстових структур» (Київ, 2018), ІІІ Всеукраїнських наукових читань за 

участю молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та 

новаторство» (Київ, 2019), Міжнародній науковій конференції «Мова як світ 

світів. Граматика і поетика текстових структур» (Київ, 2019), Міжнародній 

науковій конференції «Історична пам’ять і сучасність: дискурсивні проекції (до 

100-річчя Акту злуки)» (Київ, 2019), Науково-практичній конференції «Мова. 

Література. Реальність» (Київ, 2020). 
Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні здобутки дисертації 

викладено у восьми наукових статтях у провідних фахових виданнях України (з 

них 2 статті – у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази 

даних – Index Copernicus); в одній статті в закордонному науковому виданні. 
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Структура роботи. Дисертація складається з двох томів: Т.1 – вступ, 

чотири розділи з висновками до кожного з них, загальні висновки, список 

використаних джерел (295 позицій, з яких 137 – іноземними мовами), 

ілюстративний матеріал; Т.2 – 20 додатків (програми запису, відомості про 

дикторів, осцилограми, спектрограми, стоп-кадри з відеозапису, таблиці 

форматних значень). Основний текст викладено на 219 сторінках. Загальний 

обсяг дисертації – 423 сторінки. 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, окреслено об’єкт і 

предмет дослідження, сформульовано мету та завдання роботи, розкрито 

наукову новизну проведеного дослідження, теоретичне та практичне значення 

отриманих результатів, описано матеріал і методи дослідження, з’ясовано 

теоретичне підґрунтя дисертації, відображено апробацію результатів дисертації 

та структуру роботи. 

У першому розділі «Варіативність як ознака функціонування мови» 
узагальнено й проаналізовано відомості про дослідження фонетичної 

варіативності, яку можна вивчати, поєднуючи власне фонетичні методики із 

соціолінгвістичними, що дозволяє з’ясувати причини змінності фонетичних 

одиниць, які можуть бути спроєктовані на мовну систему в цілому. 

У підрозділі 1.1. «З історії вивчення варіативності фонетичних 
одиниць» розглянуто праці українських і зарубіжних учених, які писали про 

варіативність фонетичних одиниць. З’ясовано, що на сьогодні поєднання 

методик соціофонетики і фонетики дозволяє аналізувати факти змінності 

мовних одиниць, розширити можливості власне наукового пошуку завдяки 

різноаспектному аналізу мовних явищ в межах соціальних груп.  

У підрозділі 1.2. «Варіативність і варіантність: кореляція 
денотативно-сигніфікативних ознак категорії “зміни”» з’ясовано, що 

варіативність – це основне поняття соціофонетики, яке у своїй внутрішній 

будові містить релевантні денотативно-сигніфікативні ознаки зміни. У 

мовознавстві існує низка споріднених понять, які використовують для 

характеристики мінливості одиниць на всіх рівнях мови. Це – варіативність, 

варіантність, варіація, варіант, варіювання. У підрозділі розкрито відмінності у 

змісті цих понять із проєкцією на соціофонетику та фонетику. 

У підрозділі 1.3. «Соціальна група як джерело дослідження 
варіативності» визначено критерії добору інформантів соціальної групи. 

Об’єднана спільними ознаками, соціальна група як система є джерелом 

вивчення зовнішніх (соціальних) і внутрішньомовних чинників 

мовних/мовленнєвих змін. Мовлення кожного учасника групи засвідчує 

варіативність, яка є наслідком не тільки вимовної норми, на рівні системи мови, 

а й власного досвіду мовця. Фіксуючи явище варіативності, можемо 

простежити ряд конкретних чинників, що спричинили модифікацію звукової 

одиниці.  

У підрозділі 1.4. «Методологічна база дослідження варіативності 
звуків» окреслено напрями, які можна використовувати при вивченні 
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фонетичної варіативності приголосних сучасного українського мовлення. 

Проаналізовано підходи американських лінгвістів, схарактеризовано методику 

власного дослідження, основою якої стали напрацювання В.Лабова та 

експериментально-фонетичний метод. 

У другому розділі «Губні приголосні української мови» подано огляд 

наукових джерел з описами губних приголосних, зокрема з’ясовано, на основі 

яких даних визначено їхні артикуляційні та акустичні особливості. Аналіз 

джерел засвідчив, що результати досліджень лабіальних звуків не є 

однозначними у зв’язку з недостатньою увагою до язикової активності при 

творенні цієї групи консонантів, що зумовлено відсутністю комплексного 

дослідження губних консонантів та їх реального функціонування в сучасній 

мовленнєвій комунікації.  

У підрозділі 2.1. «Транскрибування українських губних приголосних» 
окреслено проблему транскрибування українських губних засобами 

міжнародного фонетичного алфавіту (МФА). У дисертації запропоновано при 

транскрибуванні використовувати принципи МФА з урахуванням 

артикуляційно-акустичних особливостей української артикуляційної бази. 

Підрозділ 2.2. «Губні як окрема група консонантів» присвячено 

приголосним /b/, /p/, /в/, /f/, /m/, виокремленим у групу за артикуляційною 

ознакою місця творення – за дією мовних органів, які формують перешкоду на 

шляху видихуваного повітря – фокус творення звука. У підручниках та 

навчальних посібниках з фонетики характеристику лабіальних звуків зведено 

переважно до опису губної артикуляції, без урахування язикової активності при 

творенні цих звуків, що спричинює спрощене розуміння їх природи і водночас 

спонукає до проведення власного, експериментально-фонетичного 

дослідження. 

У підрозділі 2.3. «Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні 
алофони» схарактеризовано особливості /в/ з урахуванням різних поглядів 

щодо артикуляційно-акустичних характеристик її позиційних і комбінаторних 

варіантів. Проаналізовано субстанціальні розбіжності щодо вияву основного 

алофона фонеми /в/. 
У підрозділі 2.4. «Звукове поле фонеми /f/: комбінаторні та позиційні 

алофони» розглянуто передумови входження запозиченої фонеми /f/ в систему 

приголосних української мови. Описано її артикуляційно-акустичні властивості 

та звукове поле. 

У підрозділі 2.5. «Звукове поле фонеми /m/: комбінаторні та позиційні 
алофони» подано артикуляційно-акустичні умови творення /m/ та узагальнено 

погляди фонетистів щодо її комбінаторних і позиційних алофонів. 

У підрозділі 2.6. «Звукові поля фонем /b/ і /p/: комбінаторні та 
позиційні алофони» схарактеризовано опозиційну пару в групі губних 

приголосних української мови – дзвінкий [b] і глухий [p]. Подано відмінності 

артикуляцій глухого і дзвінкого губних, описані в науковій літературі. 

У третьому розділі «Особливості використання експериментально-
фонетичного методу для вивчення губних приголосних» описано методику 
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експериментального дослідження губних приголосних, основою якої є 

експериментально-фонетичний метод. З’ясовано специфіку методу та його 

прийомів – артикуляційних та акустичних – з урахуванням особливостей 

губних приголосних. 

У підрозділі 3.1. «Особливості використання експериментально-
фонетичного методу для вивчення губних приголосних (методика та 
матеріал дослідження)» проаналізовано всі контексти, в яких досліджувалися 

розширені артикуляційно-акустичні ознаки алофонів губних приголосних.  
У підрозділі 3.2. «Артикуляційні прийоми для вивчення губних 

звуків» йдеться про особливості застосування статичного прийому 

палатографування та динамічного артикуляційного прийому – відеозапису 

роботи зовнішніх артикуляторів (зокрема губної динаміки) – при вивченні 

лабіальних приголосних. Узагальнено відомості наукових джерел про фокус 

артикуляційної напруженості досліджуваних звуків, визначений фонетистами 

за кінозйомкою губної динаміки та за матеріалами прямого палатографування. 

У підрозділі 3.2.1. «Застосування прямого палатографування в 
дослідженні губних звуків» обґрунтовано використання прямого 

палатографування для вивчення губних приголосних, яке дає інформацію про 

другий – язиковий – фокус, що утворюється в зоні м’якого піднебіння (велярній 

зоні), а тому застосування цього прийому є важливим для загальної 

характеристики звука. У поєднанні з результатами інших артикуляційних 

прийомів, зокрема відеозаписом губної динаміки при вимові складів та слів із 

лабіальними консонантами, цей прийом дозволяє уточнити типові рухи 

окремих артикуляторів й істотні особливості досліджуваних звуків. У 

підрозділі подано методику опису палатограм лабіальних консонантів.  

У підрозділі 3.2.2. «Відеозапис роботи зовнішніх мовних органів 
(губної динаміки) у вимові звукових сегментів із лабіальними 
консонантами» йдеться про динамічний артикуляційний прийом, який дає 

точне відображення губної артикуляції, яка є частиною складного комплексу 

координаційних рухів органів мовного апарату людини. Подано параметри 

опису губної активності за відеозаписом, основою яких є візуальне 

спостереження напруженості лицьових м’язів, характеристика форми і розміру 

губного резонатора, за якими визначаються відмінності алофонних виявів 

фонем. 

У підрозділі 3.3. «Особливості застосування акустичних прийомів у 
дослідженні губних приголосних» обґрунтовано використання акустичного 

аналізу, завдяки якому здійснюється опис аеродинамічних і акустичних 

процесів, що відбуваються в мовному апараті при артикуляції. У дисертації 

використано два відповідні інструментальні акустичні прийоми – 

осцилографування та спектрографування, особливості застосування яких 

описано в підрозділі. Узагальнено співвідношення артикуляційних 

властивостей звуків та їхніх акустичних корелятів.  



 
 

~ 7 ~ 
 

У підрозділі 3.4. «Диктори: загальна характеристика» 

схарактеризовано мовлення обраних інформантів з урахуванням професійного, 

вікового та територіального критеріїв. 

У четвертому розділі «Типове й індивідуальне: експериментально-
фонетичне дослідження сегментів із губними приголосними на матеріалі 
сучасного українського мовлення» представлено артикуляційно-акустичну 

характеристику сегментів з губними приголосними української мови, визначену 

на матеріалі проведеного експерименту. 

У підрозділі 4.1. «Артикуляційно-акустична характеристика 
звукових реалізацій фонеми /в/» описано артикуляційні й акустичні 

особливості /в/ та діапазон її варіативності в межах літературної норми, до 

якого входять алофони [w], [ʋ], [w͔], [w͕], [ʋʲ] та [u̯]. Кожен варіант /в/ має свої 

вирізняльні риси, які схарактеризовано в наступних підрозділах.  

У підрозділі 4.1.1. «Фонема /в/ перед голосним заднього ряду. Тверді 
алофони [w], [ʋ]» показано, як реалізується фонема /в/ перед голосним 

заднього ряду низького ступеня підняття. За палатограмами, зазначений 

приголосний у складі ва має типові ознаки задньої дорсальної вимови, при якій 

стиснутий і заокруглений язик перебуває у велярній зоні. Залежно від типу і 

форми піднебіння язикова активність може варіюватися. З урахуванням 

відмінностей у відбитках на палатограмах і того, що існують субстанціальні 

розбіжності щодо вияву основного алофона фонеми /в/, було проаналізовано 

склади ва, ве, ви (як реалізація твердої вимови приголосного) за допомогою 

відеозапису роботи зовнішніх артикуляторів та акустичних прийомів. 

З’ясовано, що [w] та [ʋ] різняться губним фокусом артикуляції – білабіальним і 

лабіодентальним, що пов’язано з різною активністю лицьових м’язів: при [w] 
більш активними є власне губні м’язи, а при [ʋ] – м’яз сміху і виличні м’язи. 

Вказані алофони також мають певні відмінності в місці творення другого 

фокуса: у [w] він формується глибше (на 7-х зубах), на відміну від [ʋ], якому 

властиве незначне зміщення тіла язика вперед (до 6-х зубів). Акустично ці 

алофони відрізняються висотою амплітуди, характером звукових коливань на 

осцилограмі, а на спектрограмі – динамікою F2 та F3-F4. 

У підрозділі 4.1.2. «Фонема /в/ перед і після огублених голосних [о], 
[u]» представлено основні ознаки огубленої вимови фонеми /в/. У складах з 

огубленими голосними лабіальний приголосний реалізується як [w] із різним 

ступенем лабіалізації – [w͕] (більш огублена), [w͔] (менш огублена). Основними 

артикуляційними ознаками лабіалізації губно-губного є випинання губ та їх 

округлення, що акустично виражається низьким форматним значенням перших 

формант і руйнуванням/послабленням резонансів у спектрі. За результатами 

акустичного аналізу та візуального спостереження визначено, що додатковий 

губний резонатор, який супроводжує основну артикуляцію, може варіюватися 

як у мовленні одного диктора, так і в різних мовців.  

У підрозділі 4.1.3. «Напівпалаталізований алофон [ʋʲ]» вивчено 

реалізацію /в/ на палатограмах у складі вя. При вимові вя [ʋʲа] фокус 

артикуляції у дикторів може варіюватися від задньо-середньопіднебінного до 
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середньопіднебінного, що залежить від типу піднебіння. Напівпалаталізовану 

артикуляцію [ʋʲ] забезпечують м’яз сміху, як і при твердій лабіодентальній 

вимові, а також виличні м’язи та м’язи, що піднімають кутики рота. Алофон [ʋʲ] 
реалізується з більшим ступенем губного напруження і з більшим розведенням 

кутиків уст, ніж [ʋ], що зумовлено також сильнішим напруженням щічних 

м’язів при [ʋʲ], ніж при твердому губно-зубному.  

У підрозділі 4.1.4. «Вокалізований алофон [u̯]» схарактеризовано 

позиційний алофон [u̯], який виникає на початку складу перед приголосним та в 

кінці складу після голосного. При вокалізованому алофоні на палатограмах 

маємо контакти на кутніх зубах (7-х) і на м’якому піднебінні, як і при інших 

виявах /в/, тоді як під час артикуляції голосного [u] локалізація язика глибша – 

у власне велярній зоні. Артикуляція [u̯] здійснюється з більшим ступенем 

активності навколоротового м’яза, ніж при інших варіантах /в/, але з меншим, 

ніж при огубленому алофоні. Варіативність [ṷ], зумовлену індивідуальними 

особливостями мовців і фонетичними умовами, простежуємо в динаміці і формі 

губ у відеозаписі, а на осцилограмах і спектрограмах – у характері звукових 

коливань і розташуванні формант у спектрі. 

У підрозділі 4.1.5. «Фонема /в/ у синтагмах та фонетичних словах» 
з’ясовано, що внаслідок дії закону контекстуальної сполучуваності у 

фонетичних словах і синтагмах губний приголосний максимально 

«врощується» у сусідні звуки, незалежно від того, голосний це чи приголосний, 

і скорочується в тривалості. В окремо вимовлених складах, на відміну від 

фонетичних слів, синтагм, губний виявляє відносну автономність, про що 

свідчить зокрема більший прояв його консонантних рис, зокрема, при 

лабіодентальній артикуляції (зубний фокус).  

У підрозділі 4.1.6. «Загальна характеристика складів із фонемою /в/» 

узагальнено й окреслено допустимий літературною нормою діапазон 

варіативності фонеми /в/. З’ясовано, що домінантною в українській орфоепії є 

губно-губна вимова, а лабіодентальна зумовлена переважно коартикуляційно. 

Окрім типового для фонеми /в/ діапазону варіативності, йдеться також і про 

позиційне (переважно ініціальна позиція слова, складу) живе чергування фонем 

/в/ : /u/, яке є типовою рисою української мови. У живому мовленні фонема /в/ 
має набагато ширший діапазон варіативності – його визначаємо на рівні фонів, 

які характеризуються різним виявом артикуляційних рухів (наприклад, дещо 

іншою активністю лицьових м’язів, динамікою губ) і відповідно іншою 

акустичною картиною, що виявляється в індивідуальному породженні 

мовлення. Таким прикладом є оглушення /в/ до /f/, що свідчить про відхилення 

від норми і виникає внаслідок губно-зубної вимови /в/ (замість нормативної 

вокалізації) як результат регресивної асиміляції за глухістю в середині слова – 

мовчи [m̜õ(ʋf)chɪ], травка [trafka].  
 У підрозділі 4.2. «Артикуляційно-акустичні характеристики звукових 
реалізацій фонеми /f/» подано і схарактеризовано звукове поле фонеми /f/, 
артикуляційно-акустичні властивості алофонів глухої губно-зубної фонеми. У 

діапазон варіативності /f/ в межах літературної норми входять твердий алофон, 
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лабіалізований і напівпалаталізований. Аналіз звукових сегментів засвідчив, що 

реалізація /f/ можлива також із ознаками одзвінчення як повного, так і 

часткового – тріумф [trʲiu͂m(ʋf)], туфлі [t͕uʋlʲi]. 

У підрозділі 4.2.1. «Фонема /f/ перед голосним заднього ряду [а]. 
Твердий алофон [f]» з’ясовано, як відбивається тверда вимова /f/ на 

палатограмах, у відеозаписі та на спектрограмах і осцилограмах. Так, на 

палатограмах приголосного [f] зі складу фа відбитки контактів язика 

проявляються типово (як для всієї групи губних), вони локалізовані у велярній 

зоні, але при цьому мають й індивідуальні особливості, зумовлені типом і 

формою піднебінь. За губною динамікою, при [f] із [fa] маємо контакт зубів із 

нижньою губою, плоску щілину, розмір і форма якої варіює відповідно до 

індивідуальних особливостей дикторів та фонетичних умов. Акустичними 

ознаками [f] є: щілинність, яка виражається нестабільністю резонансів і 

посиленням шумів у діапазоні F3; глухість – низькі звукові коливання 

неперіодичного характеру, відсутність ЧОТ на спектрограмі. Типові риси 

твердої вимови [f] маємо також у складах фе, фи, фу, фо. 

У підрозділі 4.2.2. «Фонема /f/ перед і після голосних заднього ряду 
[о], [u]» показано основні ознаки лабіалізованої вимови фонеми /f/, яка залежно 

від [о], [u] проявляється по-різному. Артикуляційними ознаками огубленої 

вимови [f͕], [f͔], за відеозаписом, є випинання губ вперед – додатковий губний 

резонатор. Ступінь випинання губ залежить як від фонетичних умов, так і від 

індивідуальних особливостей дикторів. Акустично огублена вимова [f] 
пов’язана зі зниженням форматних показників перших формант і послабленням 

резонансів, інколи їх руйнуванням.  

У підрозділі 4.2.3. «Напівпалаталізований алофон [fʲ]» проаналізовано 

основні властивості [fʲ], який у дикторів реалізується як з типовими ознаками, 

так і з індивідуальними особливостями. Типовими ознаками 

напівпалаталізованої вимови на палатограмах фя [fʲа] є сліди контакту язика на 

4-6 зубах і альвеолах, що свідчить про середньопіднебінність (палатальність) 

приголосного. Порівняно з твердою вимовою артикуляція 

напівпалаталізованого алофона глухого щілинного зміщується вперед, тобто 

язиковий фокус зосереджений у зоні твердого піднебіння. Індивідуальні 

особливості у складі фя на палатограмах проявляються у ширині слідів. 

Напівпалатальна різниться від твердої вимови [f] більшим ступенем 

напруження м’язів і активністю кутиків рота – їхнім розведенням, яке 

забезпечують м’язи-леватори. Щілина в різних мовців може формуватися з 

індивідуальними особливостями: однобічна асиметрія (право- чи лівобічна), 

центральна. 

У підрозділі 4.2.4. «Фонема /f/ у синтагмах та фонетичних словах. 
Загальна характеристика /f/» на прикладі декількох синтагм і фонетичних 

слів продемонстровано максимальну коартикуляцію глухого щілинного, 

зумовлену умовами контекстуальної сполучуваності. Реалізується [f] в 

діапазоні 2100-3300 Гц, що вказує на його джерело походження – глухість і 

абсолютну консонантність. Язиковий фокус при [f] зосереджений у велярній 
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зоні (глибше або на її початку), а [fʲ] – середньопіднебінній. Губно-зубний 

фокус варіюється, що проявляється у відеозаписі в різному ступені напруження 

власне губних м’язів та й у цілому лицьових, а також у різній формі губ, 

характері, розмірі та розташуванні щілини. Діапазон алофонного варіювання /f/, 
за результатами експерименту, вужчий, ніж фонеми /в/, і охоплює: основний 

твердий алофон, комбінаторні –[f͕] і [f͔], [fʲ]. Окрім цього, глухий губний може 

зазнавати повного та часткового одзвінчення. В іншомовних словах глухий 

губно-зубний може бути і огубленим, і напівпалаталізованим (фюзеляж). 

У підрозділі 4.3. «Артикуляційно-акустична характеристика 
звукових реалізацій фонеми /m/» схарактеризовано реалізацію алофонних 

виявів фонеми /m/, зокрема твердий алофон, напівпалаталізований та 

огублений у різних фонетичних одиницях – складах, фонетичних словах та 

синтагмах. 

У підрозділі 4.3.1. «Фонема /m/ перед голосним заднього ряду [а]. 
Твердий алофон [m]» проаналізовано палатограми ма, на яких [m] у складі 

[ma] має в цілому типову для лабіальних приголосних картину: задня 

локалізація тіла язика. Окремі сліди контакту язика з бічними ділянками на 

рівні 1-2 молярів вказують на індивідуальні особливості артикуляції дикторів, 

пов’язані з формуванням язиково-велярного фокуса приголосного. Візуально 

[m] реалізується із губним поступовим зімкненням і розімкненням, за яким, а в 

деяких випадках і під час нього, йде коартикуляційний перехід до голосного. 

Фази зімкнення і розімкнення в дикторів можуть видозмінюватися, що 

зумовлено фізіологічними особливостями мовців та фонетичними умовами. 

Окрім ма, тверду вимову [m] спостерігаємо в складах ме, ми, в яких при [m] 
маємо дещо іншу напруженість зовнішніх артикуляторів, зумовлену 

акомодацією губного з наступним звуком, за рахунок чого він набуває 

положень, притаманних відповідному голосному у фазі витримки, а подекуди 

навіть й у фазі екскурсії. Акустичний аналіз показав, що [m] у всіх контекстах 

має періодичну високу амплітуду, що свідчить про переважання в його 

структурі вокалічних складників, а отже, про його сонорність, пов’язану з 

назальністю (об’єм резонувальних порожнин значно більший, ніж у неносових 

корелятів). 

У підрозділі 4.3.2. «Фонема /m/ перед і після огублених голосних [о], 
[u]» проаналізовано регресивний та прогресивний напрямки лабіалізації 

губного носового. З’ясовано, що ознаками огублення [m] є випинання губ та їх 

заокруглення, що акустично відбивається у зниженому форматному значенні.  

За відеозаписом, лабіалізованість [m] забезпечує навколоротовий м’яз, який 

разом із м’язами – опускачем нижньої губи і піднімачем верхньої – 

забезпечують утворення додаткового губного резонатора.  

У підрозділі 4.3.3. «Напівпалаталізований алофон [mʲ]» проаналізовано 

вияви напівпалаталізованого алофона фонеми /m/, який на палатограмах 

виражається з ознаками передньо-середньоязикової і середньоязикової 

дорсальності. Окрім типових закономірностей реалізації [mʲ], спостерігаються 

індивідуальні риси мовців у процесі їхньої мовної діяльності. 
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У підрозділі 4.3.4. «Фонема /m/ у синтагмах та фонетичних словах. 
Загальна характеристика /m/» узагальнено основні артикуляційно-акустичні 

риси алофонних виявів губно-губної носової фонеми. Варіювання 

артикуляційних ознак відбувається у всіх фазах творення /m/. Так, 

варіативність губного носового у губній динаміці проявляється: у фазі 

зімкнення первинний контакт губ може відбуватися або на ділянці 1-2 зубів, 

або на ділянці, яка межує із різцями (3-4 зуб); розмикання може бути повним і 

центральним або неповним боковим (лівобічне/правобічне). У синтагмах 

губний має найвищий ступінь коартикуляції і відповідно менше напруження 

артикуляторів, його фази стають набагато коротшими. В кінцевій позиції /m/ 
може ставати імплозивним, що виражається у відеозаписі у фазі розмикання 

лабіального консонанта – артикуляцією без розмикання губ.  

У підрозділі 4.4. «Артикуляційно-акустична характеристика 
звукових реалізацій фонеми /b/» подано алофонні вияви фонеми /b/ – твердий 

алофон у складах ба, бе, би, напівпалаталізований у складах бі та бя, огублений 

– із [o], [u]. 
У підрозділі 4.4.1. «Фонема /b/ перед голосним заднього ряду [a]. 

Твердий алофон [b]» подано палатограми [ba], на яких сліди контакту язика з 

твердим піднебінням у дикторів відсутні. Ознаки губно-губного твердого 

алофона визначали за відеозаписом. Артикуляційними ознаками [b] є 

поступове посилення зімкнення (від слабкого до середнього), розмикання і 

вибух – раптові, за рахунок чого цей звук відносять до зімкнено-проривних. 

Творення [b] з [ba] забезпечують м’язи-леватори, за рахунок активності яких 

кутики губ розводяться і напружуються. У складах з іншими голосними фази 

творення губного ті самі, але змінюється робота лицьових м’язів. Аналіз 

спектрограм і осцилограм засвідчив, що губному дзвінкому під час зімкнення 

властива періодична низька (у порівнянні з сонорними) амплітуда звукових 

коливань, короткочасне раптове падіння і збільшення амплітуди – вибух.  

У підрозділі 4.4.2. «Фонема /b/ перед і після огублених голосних [o], [u]» 
схарактеризовано дзвінкий губно-губний у складах із голосними [o], [u]. Аналіз 

таких складів засвідчив, що типовість огубленого [b] виявляється в 

додатковому губному резонаторі – округленні і випинанні губ, що акустично 

проявляється у форматному обниженні. Індивідуальність – у розмірі утвореного 

резонатора. 

У підрозділі 4.4.3. «Напівпалаталізований алофон [bʲ]» проаналізовано 

дзвінкий губно-губний на палатограмах бя [bʲa], на яких двобічні сліди 

контакту язика простягаються від великих кутніх зубів (6-7-і) до іклів (3-і) і 

навіть других різців. У дикторів за рахунок різних форм піднебіння характер 

щілини та фокуси артикуляції [bʲ] мають певні відмінності. Візуально у складі 

бі [bʲi] є найбільший ступінь підтягування вгору кутиків рота порівняно з 

твердою вимовою. Розведення кутиків рота у фазі зімкнення неоднакове у 

дикторів – від найбільшого ступеня підтягування кутиків рота і найбільшого 

напруження виличних м’язів до найменшого. Варіативність у фазі зімкнення 

виникає, скоріше за все, внаслідок індивідуальних особливостей мовця, 
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оскільки у цілому склад [bʲi] залучені диктори артикулюють із типовими 

ознаками напівпалаталізованої вимови. 

У підрозділі 4.4.4. «Фонема /b/ у синтагмах і фонетичних словах» 

продемонстровано риси реалізації дзвінкого губно-губного в синтагмах і 

фонетичних словах, де він видозмінюється залежно від позиції і фонетичних 

умов.  

У підрозділі 4.4.5. «Загальна характеристика фонеми /b/» узагальнено 

всі вияви фонеми /b/ із зазначенням їхніх основних (типових) ознак: твердий – 

[b], огублений, напівм’який. З’ясовано візуальні риси фаукального вияву 

фонеми та часткового оглушення [b], яке виникає перед глухими приголосними 

в середині слова і подекуди в кінцевій позиції синтагми. Дзвінкість [b] 
визначаємо і аудитивно, і акустично (періодичні коливання звукової хвилі, 

менші за висотою, на відміну від сонорних /m/ і [w]). Зімкнений характер звука 

виявляється артикуляційно в поступовому змиканні губ. Низьке значення F2 і 

низька перша форманта є свідченням задньої локалізації язика, на що вказує 

розташування F2 (ближче) щодо F1. Язиковий фокус дзвінкого [b] формується 

глибоко у велярній зоні, що пояснює відсутність відбитків язика на 

палатограмах. Розмикання губного контакту у творенні /b/ відбувається 

раптово, однак унаслідок гармонійного поєднання з голосними ознаки 

розімкнення можуть бути зневиразненими або й відсутніми. 

У підрозділі 4.5. «Артикуляційно-акустична характеристика 
звукових реалізацій фонеми /p/» схарактеризовано алофонні вияви фонеми /p/ 
– твердий алофон у складах па, пе, пи, напівпалаталізований у складах пі та пя, 

огублений – із [o], [u]. 
У підрозділі 4.5.1. «Фонема /p/ перед голосним заднього ряду [a]. 

Твердий алофон [p]» подано ознаки твердого глухого губного, який у складі 

[pa] має ознаки велярного приголосного, під час артикуляції якого робота язика 

виявляється по-різному, залежно від типу піднебіння дикторів. Зімкнення у [p], 
на відміну від [b], здійснюється по всій ширині губ раптово і різко (повний 

контакт). Розмикання наступає швидко, і за ним (а частіше і під час нього) 

відбувається коартикуляційний перехід до голосного чи наступного 

приголосного. Контакт губ при зімкненні одразу є сильним, а, наприклад, при 

дзвінкому кореляті [b] посилення відбувається поступово. Тобто пік зімкнення 

у глухого губного наступає одразу, на відміну від дзвінкого корелята [b], і 

завдяки цьому [p] за тривалістю є коротшим. Найактивнішими м’язами при 

реалізації цього приголосного є виличні м’язи. Візуально при [p] виділяється 

жолобок, що свідчить про напруження верхньої губи і відповідно активність 

м’яза, який піднімає верхню губу. Вимова складу [p] з [pa] засвідчує 

варіативний характер у всіх фазах творення глухого губно-губного. У складах 

[pe], [pɪ] під впливом наступних голосних активність м’язів при [p] трохи 

інакша – помічаємо залучення м’яза сміху, внаслідок чого кутики вуст 

розводяться, що властиво відповідним голосним. 

У підрозділі 4.5.2. «Фонема /p/ перед і після огублених голосних [o], 
[u]» проаналізовано лабіалізованість глухого губного, яка ідентифікується за 



 
 

~ 13 ~ 
 

формою губ – заокругленою і видовженою, що забезпечує навколоротовий 

м’яз. Лабіалізованість [p] відбувається ще при первинному контакті губ, що 

вказує на гомоорганність складу. Візуально розмір утвореного резонатора 

варіюється, що зумовлено насамперед фонетичним оточенням, а також 

індивідуальними рисами мовців. 

У підрозділі 4.5.3. «Напівпалаталізований алофон [pʲ]» 
охарактеризовано напівпалаталізований вияв глухого губного зімкненого. 

Палатограми засвідчили, що [p] у складі пя може бути середньоязиковим, 

передньо-середньоязиковим, задньо-середньоязиковим, що зумовлено 

індивідуальними особливостями мовців, зокрема типами їхніх піднебінь. За 

артикуляційною динамікою губ при напівпалаталізованій вимові найбільш 

активними є м’яз сміху, м’язи-леватори та м’язи – опускачі кутиків рота, які 

забезпечують рух губ та розведення кутиків рота. Ступінь напруження м’язів-

леваторів у дикторів неоднаковий. Нетипово, як для напівпалаталізованого 

вияву, було помічено незначне утворення додаткового губного резонатора у 

двох дикторів (стискання губ), що свідчить про напруження навколоротового 

м’яза. 

Підрозділ 4.5.4. «/p/ у синтагмах і фонетичних словах. Загальна 
характеристика /p/». Основною рисою /p/ є акустичний нуль – відсутність 

ЧОТ, резонансів і звукових коливань, що свідчить про те, що цей приголосний 

– глухий. Характер звукової хвилі на осцилограмі зумовлений специфікою 

артикуляції – глухим зімкненням та його утриманням. Ідентифікатором глухого 

зімкненого губного виступає виключно фаза вибуху. Коли губний глухий 

перебуває у середині слова, то на його сегменті осцилографічна крива може 

«тяжіти до періодичності», за рахунок фонетичного оточення. За відеозаписом, 

при вимові складів із твердим [p] спостерігаємо напруження і розведення 

кутиків губ, а при огубленому алофоні – округлість, що акустично засвідчене у 

зменшеному значенні формат при додатковому губному резонаторі. Алофонна 

реалізація /р/ у різних дикторів варіює. Візуально на відео вихід повітря в 

більшості дикторів у фазі розмикання здійснюється центрально, однак при 

деяких реалізаціях розкриття змички може бути бічним. Аналіз відеоматеріалів, 

осцилограм і спектрограм засвідчив, що фонема /p/ має такі вияви: твердий – 

[p] (у складах па, пе, пи), огублений [p͔], [p͕] (у складах по, пу), напівм’який [pʲ] 
(у складі пі). У синтагмах і фонетичних словах глухий губний максимально 

пристосовується до сусідніх звуків, що в цілому притаманно всім губним.  

У підрозділі 4.6. «Артикуляційно-акустична характеристика алофонів 
губних фонем» узагальнено основні риси лабіальних консонантів і зазначено, 

що губні приголосні об’єднуються в групу за спільними артикуляційно-

акустичними ознаками, проте водночас кожен із них має свої вирізняльні риси 

й може реалізуватися зі зміною артикуляційних і акустичних характеристик, 

зумовлених як звуковим оточенням, так і індивідуальними особливостями 

мовців. 
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ВИСНОВКИ 
Вивчення сегментів усного мовлення із застосуванням інструментальних 

прийомів розширює межі наукового пошуку, дозволяє простежити не тільки 

типізацію та системність мовних одиниць, а й динамічність процесів 

мовотворення і водночас не оминути увагою особливостей, притаманних 

індивідуальному мовленню як одному з найскладніших виявів 

психофізіологічної діяльності людини. Комплексне застосування прийомів 

експериментально-фонетичного методу і соціофонетичних методик у процесі 

добору інформантів, запису програми дослідження уможливило отримання 

значного за обсягом експериментального матеріалу (відео- та аудіозаписів, 

палатограм, осцилограм, спектрограм) для аналізу й опису фонетичної 

варіативності губних приголосних у сучасному українському літературному 

мовленні.  

Отриманий матеріал обʼєктивно довів, що варіативність фонетичних 

одиниць виявляється в підсистемі алофонного варіювання, коли в процесі 

мовленнєвої реалізації відбувається видозміна звукових одиниць, яка засвідчує 

комбінаторно-позиційне і вільне варіювання, зумовлене лінгвальними й 

екстралінгвальними чинниками. 

Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському 

мовленні визначено на прикладі малої соціальної групи – філологів – носіїв 

української літературної мови, мовлення яких можна вважати типовим 

реальним відображенням літературної норми зі збереженням якісних 

типологічних рис лабіальних фонем української мови на тлі індивідуального 

вимовного розмаїття. Зафіксовані індивідуальні особливості у вимові дикторів 

(якщо вони не були порушенням норми) засвідчили досить широкі межі 

варіативності, які забезпечують належне функціонування аналізованих 

звукових одиниць.  

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що артикуляція губних 

приголосних є результатом комплексної роботи активних мовних органів, в 

якій системно поєднані губна і язикова активність, тобто у творенні губних 

приголосних, крім лабіального, обов’язковим є другий – язиково-велярний 

фокус (у багатьох наукових і навчально-методичних працях характеристику 

лабіальних звуків зведено переважно до опису губної артикуляції, без 

урахування язикової активності при їх творенні). Отримані на палатограмах 

відбитки язика засвідчили, що велярність у губних неоднакова: вона може бути 

глибокою (власне велярна зона) або з незначним просуненням вперед (відбитки 

на 6-х зубах). Палатограми губних можуть залишатися й чистими, без слідів 

контакту язика з піднебінням, що також є в межах норми, оскільки свідчить про 

глибоко розташований велярний фокус, який перебуває за межами 

палатограми. Акустичною ознакою велярної локалізації язика є низьке значення 

перших формант.  

Застосування прямого палатографування дозволило встановити, що губні 

виявляють різні ступені палатальності – від мінімального напівпом’якшення до 

максимального – власне мʼякості, що, однак, не є підставою для перегляду 
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фонологічного статусу губних приголосних з ознаками палатальності: 

функціональний критерій залишається вирішальним. 

Аналіз відеозапису роботи зовнішніх артикуляторів, зокрема губної 

динаміки, підтвердивши об’єктивність виокремлення губних приголосних у 

групу, яка за місцем творення відрізняється від язикових консонантів, водночас 

довів, що артикуляційні особливості фокуса творення – губно-губного та губно-

зубного – забезпечує комплексна робота власне губних м’язів, а також 

лицьових: великого і малого виличних м’язів, м’яза – опускача нижньої губи та 

м’яза – піднімача верхньої губи. У творенні напівпалатальних алофонів 

активність виявляє м’яз сміху, а при вимові лабіалізованих – навколоротовий 

м’яз. При творенні губно-зубних приголосних маємо контакт верхніх різців і 

нижньої губи. Залежно від фонетичних умов, у яких перебував звук, або й від 

індивідуальних особливостей мовця цей контакт міг бути різним.  

Аналіз артикуляційно-акустичних властивостей лабіальних також 

підтвердив, що губні приголосні в межах групи різні за способом творення: 

зімкнені – [m], [p], [b] та щілинні [w], [f], [ʋ]. При [m] частина потоку повітря із 

фаринкса проходить повз опущену увулу через носоглотку до носової 

порожнини, а частина, зайшовши в ротову порожнину, плавно долає губну 

перепону, звідси і назва – зімкнено-прохідний. Установлено, що щільність 

зімкнення при творенні зімкнених приголосних неоднакова: [m] є «менш 

щільним» (слабкий ступінь щільності, губи слабо напружені), у [p] контакт губ 

одразу є сильним (максимальний ступінь щільності), тоді, як при [b] 
спостерігаємо поступове посилення зімкнення (від слабкого до середнього). 

Відповідно для [p] характерне різке зімкнення, а для [b] – поступове. За 

характером виходу повітря, тобто за фазою розімкнення, [p], [b] належать до 

зімкнено-проривних: повітря проривається назовні різко, причому в [p] різкіше, 

що зумовлене власне консонантною активністю з абсолютною домінантою 

шуму.  

Спостереження за динамікою творення щілинних губних підтвердило, що 

за характером утворюваної щілини губні приголосні можна поділити на 

круглощілинні та плоскощілинні. Однак дослідження засвідчило варіативність 

як у формі, так і в місці формування щілини, зумовлену фонетичними умовами 

й індивідуальними особливостями мовців.  

У ході експерименту лабіальні приголосні було проаналізовано за 

співвідношенням голосового і шумового компонентів. З’ясовано, що сонорність 

/в/ забезпечується ширшим голосовим каналом, при якому утворюється не 

щілина, а заокруглений отвір: найбільший маємо при [ṷ], трохи менший – при 

[w]. Послаблення шумових складників через слабке тертя видихуваного 

струменя повітря всередині достатньо широкого голосового каналу сприяє 

сонорності [w] і фактичному переходу [ṷ] до категорії голосних. При губно-

зубному фокусі шумовий складник нарощується, поєднуючись з вокалічним, 

свідченням чого є амплітуда на осцилограмі. За рахунок артикуляційних умов 

творення (зокрема зубного фокуса і активності кутиків рота – їх розведення та 

напруження) губний отвір набуває форми плоскої щілини, що дозволяє вважати 
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[ʋ] дзвінким корелятом глухого губно-зубного [f]. Зімкнено-прохідний /m/ 
також є сонорним: його звучність посилює назальна зона загального 

резонатора. Ця риса виявляється в амплітуді звукових коливань на осцилограмі 

– висока періодична і безперервна. До шумних дзвінких з-поміж зімкнених 

губних відносимо /b/. Йому також притаманна періодична безперервна 

амплітуда, але нижча за висотою порівняно з [w], [m], що є свідченням більшої 

частки шумового компонента. [f], [p] – шумні глухі. Глухість щілинного [f] 
засвідчена неперіодичною амплітудою щіткоподібної форми. При зімкненому 

[р] маємо акустичний нуль – відсутність будь-яких коливань, що засвідчує 

абсолютну консонантність.  

Артикуляційні і акустичні ознаки губних приголосних, наведені вище, 

демонструють, з одного боку, об’єднання губних приголосних у групу за 

спільними артикуляційно-акустичними рисами, а з другого, те, що кожен 

губний звук у групі має свої вирізняльні риси і може реалізуватися зі змінами 

артикуляційних і акустичних ознак, зумовленими як звуковим оточенням, так і 

індивідуальними особливостями мовців.  

Проведене дослідження дозволило визначити, що в межах літературної 

норми до звукових полів губних фонем входять: позиційний алофон [ṷ] – 

фонеми /в/; позиційний імплозивний алофон – фонеми /m/; комбінаторні 

напівпалаталізований і лабіалізований варіанти – всіх губних фонем. Однак у 

живому мовленні губні мають набагато ширші діапазони варіативності, що 

обʼєктивно демонструють індивідуальні для кожного мовця фони з 

різноманітними виявами артикуляційних рухів (наприклад, дещо іншою 

активністю лицьових м’язів, динамікою губ, асиметричним зміщенням щілини) 

і, відповідно, іншою акустичною картиною, яка візуалізує аеродинамічні умови 

творення того чи іншого конкретного звука. 

Отже, мовотворення, зокрема процеси породження мовлення від 

найменших звукових сегментів до найбільших, є складним комплексним 

анатомо-фізіологічним явищем. Кожен артикуляційний рух є частиною 

системної роботи мовних органів, спрямованих на творення звукових 

послідовностей, які характеризуються коартикуляційною синкретичністю і 

виробляються змалечку в процесі засвоєння артикуляційної бази мови. 

Експериментально-фонетичне дослідження групи лабіальних консонантів 

дозволило встановити звукові поля губних фонем, які визначені мовною 

системою, проте відкриті для змін, динамічні і соціально та індивідуально 

зумовлені. Окреслений звуковий діапазон варіативності губних приголосних 

свідчить про те, що виявлення якомога більшої кількості постійних якісних 

змін із реальним уживанням сегментів дозволяє простежити певні тенденції в 

розвитку мови. Так, наприклад, у майбутньому група губних приголосних може 

поповнитися «молодими» м’якими фонемами (адже артикуляційно і акустично 

ці звуки виявляють досить широку варіативність у ступенях мʼякості) – цьому, 

на жаль, сприяє й правописна неврегульованість уживання апострофа після 

губних перед я, ю, є у запозичених словах, яка розхитує чинну для питомої 

лексики норму. Нинішнє невизнання фонологічного статусу 
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напівпалаталізованих спричинене обмеженням їхньої дистрибуції у власне 

українських словах. Тож вивчення варіативності фонетичних одиниць, зокрема 

й губних приголосних, у майбутньому варто продовжити з урахуванням 

психофізіологічних, соціальних, а також власне лінгвістичних детермінант із 

залученням інших прийомів експериментально-фонетичного методу та 

соціолінгвістичних методик. 
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реалізацій української фонеми /m/ (за матеріалами експериментально-

фонетичного дослідження. Science and Education a New Dimension. Philology, VI 

(53), Issue: 182, 2018 Nov. С.18–24. 

 

АНОТАЦІЯ 

Касьянова О.А. Діапазон варіативності губних приголосних у 
сучасному українському мовленні (експериментально-фонетичне 
дослідження). – Рукопис.  

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, 

2021.  
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Дисертацію присвячено вивченню вимови українських губних 

приголосних в аспекті індивідуального породження мовлення.  

Вперше в українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз 

(артикуляційний, акустичний, аудитивний та фонологічний) губних 

приголосних української мови, з урахуванням поєднання губної та язикової 

активності, на прикладі малої соціальної групи – філологів, чиє мовлення 

показове щодо стійкості літературної норми.  

У роботі описано звукове поле кожної губної фонеми, яке можна 

розширити, якщо вийти за межі вимовної норми і розглядати варіативність 

крізь призму індивідуальних фізіологічних особливостей. Завдяки поєднанню 

соціофонетичної і фонетичної методик виявлено причини змінності якісних 

ознак губних, межі їхнього діапазону та простежено напрямок їхнього 

розвитку. За матеріалами палатографування доведено, що при творенні губних 

приголосних, крім лабіального, обов’язковим є другий – язиковий – фокус. 

Ключові слова: сучасне українське літературне мовлення, фонетична 

варіативність, губні приголосні, експериментально-фонетичний метод, 

палатографування, спектрографування, осцилографування, комп’ютерна 

програма Praat, артикуляційні та акустичні ознаки.  

АНОТАЦИЯ 
Касьянова А.А. Диапазон вариативности губных согласных в 

современной украинской устной речи (экспериментально-фонетическое 
исследование). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. Киев, 2021. 

Диссертация посвящена изучению украинских губных согласных в 

аспекте индивидуального порождения речи.  

Впервые в украинском языкознании осуществлен комплексный 

(артикуляционный, акустический, аудитивный и фонологический) анализ 

губных согласных украинского языка с учетом взаимодействия губной и 

язычной активности в процессе  их произнесения на примере малой социальной 

группы – филологов, чья речь показательна относительно устойчивости 

литературной нормы. Экспериментально-фонетическое исследование губных 

согласных в украинской устной речи позволило определить диапазон их 

вариативности гораздо шире, чем описано в научных источниках. По 

материалам палатографирования доказан факт наличия у губных согласных 

второго – язычного – фокуса.  

Ключевые слова: современная украинская литературная речь, 

фонетическая вариативность, губные согласные, экспериментально-

фонетический метод, палатографирование, осциллографирование и 

спектрографирование, компьютерная программа Praat, артикуляционные и 

акустические признаки. 
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SUMMARY 
Kasianova O.A. The range of variability of labial consonants in the 

modern Ukrainian speech (experimental phonetic research). –Manuscript. 
The thesis for a Candidate Degree in philological sciences on the specialty 

10.02.01 «The Ukrainian language» – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The issues of language and speech variability are currently studied within 

sociolinguistics and socially oriented disciplines such as interlinguistics, 

sociophonetics, social dialectology, experimental sociolinguistics, and so on. New 

approaches and the tendency to multidimensional study of speech phenomena 

deepened the interest in studying sound changes which demonstrate greater potential 

of speech rather than language as a socio-historical and abstract phenomenon does. 

The thesis is devoted to studying variation of features of individual speech 

generation which form the structure of speech that is expressed by consonant –vowel 

unity of the minimal element – a syllable as a unit, which on the one hand 

demonstrates articulatory limitlessness, and on the other – potentialities of the 

language system, its historical perspective that lead to revision of the existing 

classifications of sounds and extension of the concept of the language norm as it is. 

The material for the study of labial consonants was the oral literary Ukrainian 

speech of 13 speakers, recorded in an acoustic signal, palatograms and video files. 

The experimental material was collected in the laboratory of experimental phonetics 

of Taras Shevchenko National University of Kyiv. The thesis describes most 

representative articulatory acoustic pictures (palatograms and video snapshots, 

spectrograms, oscillograms) for each labial consonant. 

The scholarly novelty of the thesis refers to the fact that in general phonetics 

there is no description of labial consonants separately as a group taking into account 

acoustic, articulatory, perceptual and phonological aspects. Our thesis, for the first 

time in Ukraine, considers labial consonants in terms of combination of the labial and 

lingual activity, which has led before to misunderstanding and sometimes misleading 

description of the nature of the mentioned group of consonants. The paper 

demonstrates the sound field for each occurrence of the labial which is possible at the 

level of the norm. Combination of sociophonetic and phonetic methods helped us to 

define the reasons for variability of the qualitative features of labial sounds, the limits 

of their range and to trace the direction of their development. 

Each labial phoneme as a subject of the research is analyzed by the example of 

one group selected on the sociophonetic basis. The unifying criterion for the group 

was belonging to the profession of philologists, who as a source of research of 

allophone variation of labial phonemes were distinctive from the perspective of 

regional (all the speakers were from different regions of Ukraine) and age (adults and 

youth) criteria. 

The paper through the use of the experimental phonetic method illustrates 

occurrences of the labials in terms of physical, physiological and linguistic features. 

Taking into account the one-sidedness and limited location of the articulation place 

(in the area of the hard palate and the beginning of the soft palate) when using 
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palatography, the locus of tension of the labials was determined by means of acoustic 

techniques – oscillography and spectrography. Oscillograms and spectrograms were 

obtained by means of the Praat program, in which the acoustic features of the labial 

sounds were being determined by the ratio of format values and the nature of the 

amplitude; and the articulation data obtained from palatography were completed. The 

mentioned methods were supplemented by the results of another articulation method 

– video recording of lip dynamics, that, when pronouncing syllables and words with 

labial consonants, allowed to determine the typical movements of the external 

articulators (facial muscles, lip dynamics) and the essential features of the sounds 

being studied. 

The paper classifies labial consonants by articulatory acoustic features on the 

basis of phonemic and allophonic levels, determines the main features of labial 

consonants in the middle of the group, and defines their place in regard to lingual 

consonants on the basis of the compared results of acoustic and articulatory analyses. 

The thesis found out that the labial activity alone due to which the labial 

consonants are separated into an opposition group to lingual ones is not sufficient for 

creation of labial consonants. Lingual activity while pronouncing labials features an 

important element of their method of formation. The participation of uvula is also 

required for the formation of labials. Each labial is generated by complex and 

coordinated involvement of the vocal organs. In addition, each labial sound in the 

group is not monotonous in terms of both its labial function and language 

localization, and the activity of the facial muscles. 

The thesis illustrates that the sound field of each labial consonant can be 

extended by moving beyond the pronunciation norm and considering variability from 

the perspective of individual physiological characteristics. It means that the sound 

field of labial phonemes is determined by the language system, but which, like any 

part of the system, is open to changes, dynamic and socially and individually 

dependent. 

The practical value of the obtained results of the thesis lies in the potential 

application of its main concepts and results in the course of phonetics of the 

Ukrainian language, as well as in the compilation of educational and methodological 

materials. Knowledge of the articulatory and acoustic features of labial consonant 

sounds can be applied in the implementation of linguistic examination, in the 

development of speech synthesis programs. Experimental material (video and audio 

recordings of speech, oscillograms, spectrograms, photo-palatograms and video 

snapshots of labials) and methods of its processing may be useful for future phonetic 

research. The obtained data can be added to the corpus of the oral speech of the 

Ukrainian language. 

Key words: the modern Ukrainian literary speech, phonetic variability, labial 

consonants, experimental phonetic method, palatography, spectrography, 

oscillography, the Praat program, articulatory and acoustic features. 
 

 




