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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сучасний стан розвитку українського мовознавства передбачає 

застосування комп’ютерних технологій для аналізу мови, що сприяє появі все 

більшої кількості лінгвістичних досліджень міждисциплінарного характеру. 

На сьогодні одним із провідних є корпусний підхід до вивчення мовних засобів, 

що не лише дозволяє аналізувати великий обсяг мовного матеріалу, а й 

розширює можливості власне наукового пошуку. У дисертаційному 

дослідженні запропоновано загальні теоретичні та методологічні основи 

побудови корпусу українського усного мовлення, які використано 

для безпосереднього створення Корпусу українського транскрибованого усного 

мовлення (КУТУМ) у лабораторії експериментальної фонетики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Цей 

ресурс розміщено на сайті The Language Archive (Інститут психолінгвістики 

імені Макса Планка, м. Неймеген, Нідерланди). На матеріалі аудіотекстів 

КУТУМ розглянуто й виявлено типові для сучасного українського усного 

мовлення тенденції фонетичної варіативності норм літературної вимови. 

Актуальність проблематики дисертації зумовлена динамічними 

процесами розвитку українського літературного мовлення, простеженими 

на фонетичному рівні. Дисертаційна праця є спробою задовольнити потребу 

у фонетично анотованих відкритих корпусах усного українського мовлення 

для здійснення спеціальних фонетичних досліджень (зокрема присвячених 

вивченню індивідуальних особливостей вимови, інтонації – темпу, паузації, 

мелодики, тембру), а також для використання цих корпусів із навчальною 

метою. На сьогодні вже створено кілька корпусів писемного й усного 

українського мовлення (Корпус української мови, Генеральний регіонально 

анотований корпус української мови, Український національний лінгвістичний 

корпус, Акустичний корпус українського ефірного мовлення; останні два – 

ресурси закритого доступу), але необхідна більша кількість фонетично 

анотованих масивів даних усного мовлення, що дають можливість 

опрацьовувати звукову реалізацію записаних текстів у відкритому доступі. 

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 

дисертаційної роботи затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 

від 25 вересня 2012 р.) та уточнено (протокол № 2 від 29 березня 2018 р.). 

Мета роботи – розробити теоретичні та методологічні засади, створити 

на їх основі корпус українського транскрибованого усного мовлення; виявити 

типові для сучасного українського усного мовлення тенденції фонетичної 

варіативності норм літературної вимови. 

Для реалізації мети дослідження виконано такі завдання: 

  запропонувати теоретичні та методологічні засади створення КУТУМ 

з урахуванням основних досягнень учених у галузі корпусної лінгвістики; 
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  розробити принципи індивідуалізованого транскрипційного запису 

для аудіотекстів КУТУМ із використанням символів Міжнародного 

фонетичного алфавіту; 

  створити анотації аудіофайлів КУТУМ на основі розроблених принципів 

транскрипційного запису і з урахуванням особливостей програмного 

забезпечення (поняття анотації в контексті КУТУМ вживаємо у значенні 

асоційованої з акустичним мовленнєвим сигналом лінгвістичної інформації 

про відповідні відрізки звучання, доступні в програмах аналізу мовлення); 

 дібрати з фондів лабораторії експериментальної фонетики і створити нові 

звукозаписи українського усного мовлення із залученням дикторів – носіїв 

літературної вимови; 

 схарактеризувати особливості усного мовлення дикторів на підставі 

аудитивного й акустичного аналізу аудіофайлів КУТУМ у комп’ютерних 

програмах Praat і ELAN; 

  проаналізувавши сучасні корпусні ресурси, що існують в Україні та світі, 

створити КУТУМ (тобто робочу модель корпусу, розроблену з метою 

демонстрації і тестування її можливостей); 

  розмістити матеріали КУТУМ у відкритому доступі в мережі Інтернет. 

Об’єкт дослідження – українське усне монологічне мовлення в читаному і 

спонтанному варіантах, опрацьоване відповідно до принципів побудови 

корпусу. 

Предмет дослідження – фонетична варіативність норм літературної 

вимови, типова для сучасного українського усного мовлення (на матеріалі 

аудіозаписів створеного Корпусу). 

Матеріалом дослідження слугували аудіотексти читаного й спонтанного 

українського природного монологічного усного мовлення, що в подальшому 

увійшли до бази даних КУТУМ (26 аудіозаписів читаного мовлення і два ‒ 

спонтанного). На основі вказаних 28 звукозаписів (загальною тривалістю 

93 хв. 6 сек.) було створено 28 анотаційних файлів у програмі ELAN у форматі 

*.eaf, що містять: 1) орфографічний запис аудіотекстів із пунктуаційними 

знаками; 2) спрощену фонетичну індивідуалізовану транскрипцію 

з використанням кириличної графіки для кожного аудіозапису. Частина 

матеріалів Корпусу (17 аудіозаписів тривалістю 60 хв. 28 сек.) містить також: 

1) спрощену фонетичну індивідуалізовану транскрипцію на основі латинської 

графіки за стандартами Міжнародного фонетичного алфавіту (The International 

Phonetic Alphabet; ISO 15924), яка надалі називатиметься транскрипція IPA; 

2) переклад орфографічного запису аудіотекстів англійською мовою. Цей 

матеріал Корпусу представлений на сайті The Language Archive 

Інституту психолінгвістики імені Макса Планка (м. Неймеген, Нідерланди). 

Теоретичним підґрунтям для моделювання КУТУМ стали праці 

українських і зарубіжних учених Н. Дарчук, Є. Карпіловської, О. Демської 

(Кульчицької), В. Широкова, В. Жуковської, В. Захарова, Я. Артса, В. Мейса, 

В. Френсиса, Дж. Синклера, Т. Макенері, Е. Харді, Ч. Мейєра, Дж. Ліча, 

Я. Свартвіка, Дж. Гаррінгтона, С. Ґріса, Ш. Тейлор та ін. Дослідження 
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українського мовлення в Корпусі ґрунтується на лінгвістичних напрацюваннях 

Л. Щерби, Н. Тоцької, Л. Прокопової, А. Багмут, Н. Плющ, В. Берковець, 

М. Матусевич, О. Бризгунової. 

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

досягнення основної мети дослідження й забезпечення достовірності 

результатів застосовано загальнонаукові та спеціальні методи. Огляд стану 

проблеми здійснено за допомогою теоретичних загальнонаукових методів 

(описовий метод, абстрагування, узагальнення). Емпірико-теоретичні методи 

(аналіз і синтез; моделювання) слугували для створення теоретичних засад 

формування моделі корпусу усного мовлення та побудови КУТУМ. 

У роботі також застосовано спеціальні методи, серед яких – 

експериментально-фонетичний метод: аудитивний аналіз використано 

для початкової інтерпретації фонетичного матеріалу дослідження й виявлення 

характеристик усного мовлення дикторів; для підтвердження результатів 

аудитивного аналізу й проведення процедури фонетичного транскрибування 

мовлення дикторів слугував метод акустичного аналізу. Аудитивний та 

акустичний аналіз мовленнєвого сигналу здійснено за допомогою 

комп’ютерних програм ELAN i Praat. З’ясування особливостей мовлення 

дикторів базувалось на методах емпіричного дослідження (спостереження, 

порівняння, метод кількісних підрахунків). 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше 

зроблено спробу системного напрацювання теоретичних і методологічних засад 

побудови корпусу українського усного мовлення і створення на їх основі 

КУТУМ, відкритого як для розширення й наповнення розробниками, так і 

для експлуатації користувачами. У дисертаційному дослідженні також 

розроблено принципи індивідуалізованого транскрипційного запису 

для аудіотекстів КУТУМ із використанням символів Міжнародного 

фонетичного алфавіту, адаптовані до програмного забезпечення комп’ютерної 

програми ELAN. У цій роботі отримала подальший розвиток класифікація 

корпусів текстів на основі 12 критеріїв. 

Теоретичне значення роботи полягає в напрацюванні теоретичних засад 

створення моделі подібних корпусів усного мовлення із застосуванням методик 

та прийомів корпусної лінгвістики, а також у визначенні типових для сучасного 

українського усного мовлення тенденцій фонетичної варіативності норм 

літературної вимови. Ця універсальна модель може бути використана 

для побудови схожого ресурсу для будь-якої мови, незалежно від специфіки її 

фонетичної будови. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в побудові КУТУМ як інтерактивного інтернет-ресурсу. Передбачено 

використання цього Корпусу як для подальших лінгвістичних досліджень 

фонетичної варіативності сучасного українського мовлення, так і з навчальною 

метою (у курсі вивчення української фонетики та орфоепії, а також української 

мови як іноземної, оскільки орфографічний запис текстів українською та 

англійською мовами, що міститься в КУТУМ, ілюструє випадки вимови, 
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наголошення слів і просодичної організації речень, дає можливість 

використовувати переклад синтагм англійською мовою). 

Розроблену методику сегментації й аналізу мовленнєвого сигналу на базі 

комп’ютерних програм ELAN і Praat було апробовано в навчальній практиці 

з експериментальної фонетики студентів 2 курсу спеціальності “Прикладна 

лінгвістика та англійська мова” Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також у межах спецкурсів студентів-

магістрантів Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (спеціальність “Українська мова і література, іноземна 

мова”) та Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 

“Прикладна лінгвістика”). Вищевказана методика була вміщена в програму 

навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальності “Прикладна 

лінгвістика та англійська мова”, укладену в 2016 році у співавторстві 

з О. Зубань, З. Дудник і О. Бас-Кононенко. 

Особистий внесок здобувача. Ця робота є самостійним дослідженням. 

Наукові статті з теми дисертації опубліковані без співавторів. 

Апробація результатів дисертації здійснювалася на таких наукових 

конференціях: Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

в Інституті філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (м. Київ, квітень 2013 р.; квітень 2015 р.); 

ІІ Всеросійській інтернет-конференції “Грані науки 2013” (м. Казань, квітень–

червень 2013 р.); щорічних Міжнародних наукових конференціях в Інституті 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Мова 

як світ світів: граматика і поетика текстових структур” (м. Київ, листопад 

2013 р.; листопад 2014 р.; листопад 2015 р., листопад 2016 р., листопад 2017 р.); 

IV Міжнародній науково-практичній заочній конференції “Лінгвокогнітивні і 

соціокультурні аспекти комунікації” (м. Острог, червень 2015 р.); 

IV Міжнародній науковій конференції “Українська мова серед інших 

слов’янських: етнологічні та граматичні параметри” (м. Кривий Ріг, жовтень 

2015 р.), а також при попередньому обговоренні розділів дисертації 

на засіданнях кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні здобутки 

дисертаційного дослідження викладено в шести наукових статтях у провідних 

фахових виданнях України (з них 1 стаття у виданні, яке входить 

до міжнародної наукометричної бази даних “Index Copernicus”); в одній статті 

в закордонному науковому виданні, зареєстрованому в міжнародній 

наукометричній базі даних “РІНЦ”; у тезах доповіді на інтернет-конференції 

“Грані науки-2013” (м. Казань, квітень–червень 2013 р.). 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел (222 позиції), ілюстративного матеріалу (50 позицій: 44 малюнки, 

6 таблиць) і 5 додатків. Основний текст викладено на 191 сторінці, додатки 

складають 67 сторінок, повний обсяг роботи становить 280 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано 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 “Історичні та теоретико-практичні передумови 

корпусних досліджень” узагальнено відомості про корпусну лінгвістику та 

визначено поняття корпусу текстів, висвітлено історію становлення корпусної 

лінгвістики й виникнення корпусів текстів; подано типологію корпусів текстів 

за різними класифікаційними критеріями; здійснено огляд корпусних ресурсів, 

розроблених у світі та в Україні. 

У підрозділі 1.1 “Корпусна лінгвістика як напрям прикладних 

лінгвістичних досліджень” проаналізовано погляди як українських, так і 

зарубіжних науковців щодо предмета корпусної лінгвістики, її статусу та історії 

виникнення цього напряму прикладних лінгвістичних досліджень. Ідея корпусу 

покладена в основу нового підходу до розуміння й вивчення мови, що стало 

поштовхом до становлення корпусної лінгвістики як науки. В аналізі 

дослідницьких ідей з’ясовано, що багато мовознавців (Я. Артс, Г. Вільямс, 

С. Баєр, Дж. Абердін, Дж. Бургер, В. Захаров і С. Богданова, Н. Дарчук, 

Є. Карпіловська, О. Демська (Кульчицька), В. Жуковська, М. Лангенбах) 

визнають корпусну лінгвістику науковою дисципліною або ж 

галуззю/напрямом мовознавчих досліджень. В Україні корпусну лінгвістику 

найчастіше визначають як складову частину комп’ютерної або прикладної 

лінгвістики. 

У підрозділі 1.2. “Корпус текстів як предмет наукового вивчення” 

з’ясовано, що в наш час лінгвістичний термін “корпус” часто є синонімом 

до терміна “електронний корпус”, адже сучасний корпус текстів повинен бути 

машиночитаним. Машиночитаність корпусу передбачає автоматичне 

опрацювання текстового матеріалу за допомогою комп’ютерних технологій та 

автоматичну передачу інформації. 

У наукових дослідженнях різних мов світу існує багато тлумачень термінів 

із компонентом “корпус”. У роботі аргументовано доцільність уживання таких 

термінів: корпус  текстів  та корпус  усного  мовлення . Корпус текстів – 

це стандартно організована, програмно опрацьована, репрезентативна вибірка 

текстів певної мови (не тільки писемних, але й затранскрибованих усних 

текстів без відповідних аудіозаписів), що призначена для наукового та 

практичного вивчення мови. Що ж до досліджень усного мовлення, доречно 

застосовувати термін “корпус усного мовлення” на позначення 

структурованої, ретельно дібраної колекції мовленнєвих аудіозаписів, 

що відображають усне мовлення мовців у різних акустичних умовах. 

У підрозділі 1.3. “Типологія корпусів текстів” отримала подальший 

розвиток класифікація корпусів текстів із використанням 12 критеріїв. 



6 

Встановлено, що основними критеріями типології корпусних ресурсів є тип 

реалізації мовної системи в тексті (в усній чи писемній формі); мета створення і 

призначення (загальномовні корпуси репрезентують мовну систему, це 

здебільшого національні корпуси текстів; спеціалізовані корпусні ресурси 

скеровані на розв’язання специфічних завдань, наприклад, сюди належать 

корпуси діалектного або дитячого мовлення); комп’ютерне опрацювання даних 

корпусу (анотовані/неанотовані корпуси); тип лінгвістичної анотації 

(наприклад, у корпусах текстів можуть застосовувати семантичну й 

синтаксичну анотації). При цьому решта критеріїв теж є важливими 

як для проектування корпусу, так і для з’ясування особливостей уже 

розробленого корпусного масиву даних. 

У підрозділі 1.4. “Огляд корпусних ресурсів, створених у світі та 

в Україні” розглянуто найвідоміші корпусні ресурси. З’ясовано, що в наш час 

панівні позиції у корпусній лінгвістиці посідає англійська мова. Зокрема 

першим сучасним машиночитаним корпусом став Браунівський корпус, 

що містив тексти американського варіанта англійської мови (1961 р., 

В. Френсис і Г. Кучера). Серед визначних корпусів текстів варто назвати 

Ланкастерсько-Осло-Бергенський корпус, Лондонсько-Лундський корпус, 

Британський національний корпус, Frantext (національний корпус французької 

мови) і Český národní korpus (національний корпус чеської мови). В Україні вже 

створено кілька анотованих корпусів текстів писемного мовлення, серед них – 

Корпус української мови, Корпуси текстів української мови, Український 

національний лінгвістичний корпус. 

У другому розділі дисертації “Теоретичне підґрунтя побудови корпусу 

усного мовлення” вміщено інформацію про сучасні підходи до створення 

електронних корпусів усного мовлення і теоретико-методологічне підґрунтя 

побудови таких корпусів. У центрі уваги – загальні засади транскрибування 

корпусних матеріалів, види транскрипції, а також особливості комп’ютерної 

програми ELAN, використаної для формування КУТУМ. 

У підрозділі 2.1. “Сучасні підходи до створення електронних корпусів 

усного мовлення” встановлено, що на сьогодні в Україні немає відкритих 

анотованих корпусів усного мовлення із фонетичною анотацією. Закриті 

анотовані корпуси усного мовлення розробляють співробітники відділу 

розпізнавання та синтезу звукових образів Міжнародного науково-навчального 

Центру інформаційних технологій і систем при НАН України та МОН України 

(Акустичний корпус українського ефірного мовлення, UkReco тощо). 

Визначено основні переваги фонетично анотованих корпусів усного мовлення: 

1) такі корпуси дозволяють заощадити час, адже експериментальний матеріал 

уже зібрано й певним чином проаналізовано, а масиви даних зазвичай є 

достатньо великими; 2) у подібних корпусах передбачені опції пошуку – це 

уможливлює проведення масштабних, статистично достовірних фонетичних 

досліджень; 3) ці ресурси містять записи реального усного мовлення, а отже, 

репрезентують мовний узус на фонетичному рівні. 

У підрозділі 2.2. “Теоретичні засади моделювання корпусу усного 
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мовлення” обґрунтовано такі структурні характеристики КУТУМ відповідно 

до класифікацій сучасних електронних корпусів текстів: 1) дослідницький: 

призначений для вивчення функціонування сучасної української мови 

у фонетичному аспекті, із можливістю виходу на широкий спектр лінгвістичних 

досліджень українського мовлення (частотність і сполучуваність звуків, 

специфіка синтагматичного членування, з’ясування індивідуальних 

особливостей інтонації); 2) мультимедійний: містить аудіозаписи текстів 

усного репродукованого українського мовлення, у яких можна прослуховувати 

потрібні сегменти; 3) фрагментний: містить фрагменти творів, лекцій, 

виступів, дібрані за визначеними принципами відбору текстових даних 

до корпусу (читані тексти художнього стилю українського мовлення й 

фрагменти спонтанного українського мовлення) для досягнення 

репрезентативності корпусної інформації; 4) статичний: відображає певний 

часовий зріз фонетичної системи; 5) синхронний: корпус представлений 

звукозаписами, що відображають стан сучасного українського мовлення; 

6) мономовний: тексти, що увійшли до корпусу, є результатом мовленнєвої 

діяльності носіїв української мови; 7) фонетично анотований: усі текстові дані 

супроводжуються анотацією, де кожний звуковий фрагмент містить відповідну 

інформацію про фонетичний інвентар синтагм і паузи (у форматі фонетичної 

транскрипції двох видів – засобами кириличного алфавіту та латинської 

графіки). 

Підрозділ 2.3. “Підходи до транскрибування корпусних матеріалів” 
присвячено з’ясуванню основних засад корпусної анотації та видів науково-

лінгвістичної транскрипції. Розглянуто особливості фонематичної, фонетичної 

та Міжнародної фонетичної транскрипції (на базі Міжнародного фонетичного 

алфавіту). 

Для транскрибування корпусних аудіозаписів обґрунтовано використання 

спрощеної фонетичної індивідуалізованої транскрипції. По-перше, ця 

транскрипція дозволяє зафіксувати основні властивості звуків та застосувати 

меншу кількість діакритичних знаків (це дає можливість адаптувати 

транскрипційні записи до середовища комп’ютерних програм). По-друге, 

індивідуалізовані транскрипції мовлення дикторів сприяють виявленню й 

систематизації індивідуальних особливостей мовлення і типових рис та 

відхилень від орфоепічних норм, передбачають максимально точну фіксацію 

вимовлених мовцями алофонів. 

У підрозділі 2.4 “Комп’ютерна програма ELAN як засіб побудови 

Корпусу українського транскрибованого усного мовлення” обґрунтовано 

використання комп’ютерної програми ELAN (Інститут психолінгвістики 

імені Макса Планка, The Language Archive, м. Неймеген, Нідерланди) 

для створення КУТУМ і фонетичного анотування аудіофайлів Корпусу. 

Після апробації експериментальних анотаційних файлів у середовищі 

програми ELAN визначено доцільність застосування для транскрибування 

аудіозаписів КУТУМ таких видів транскрипції: 1) спрощеної фонетичної 

індивідуалізованої транскрипції на основі кириличної графіки (заснованої 



8 

на принципах Ленінградської (Петербурзької) фонологічної школи); 

2) спрощеної фонетичної індивідуалізованої транскрипції на основі латинської 

графіки (на базі Міжнародного фонетичного алфавіту). Для створення 

анотаційного файлу аудіозапису обрано таку структуру та ієрархію рівнів 

анотації (у програмі ELAN рівень – це набір анотацій з однаковими 

характеристиками, а ієрархія передбачає визначення кореневого (головного) і 

залежних рівнів анотації): 1) орфографічний запис аудіотексту 

з пунктуаційними знаками (кореневий рівень Orthography); 2) спрощена 

фонетична індивідуалізована транскрипція українського мовлення засобами 

кириличної графіки (залежний рівень Transcription); 3) спрощена фонетична 

індивідуалізована транскрипція українського мовлення засобами латинської 

графіки (залежний рівень Transcription IPA). 

Третій розділ “Корпус українського транскрибованого усного 

мовлення як інструмент дослідження усного мовлення” містить опис 

методики створення КУТУМ; з’ясовано особливості синтагматичного 

членування мовленнєвого сигналу й обґрунтовано використання символів 

кириличної та латинської графіки для спрощеної фонетичної індивідуалізованої 

транскрипції українського мовлення. Також у розділі вміщено аналіз мовлення 

дикторів, аудіозаписи яких узято за основу для побудови КУТУМ; опис 

пошукових опцій у прототипі КУТУМ на базі веб-вузла, в інструменті Trova 

на сайті КУТУМ і в комп’ютерній програмі ELAN. 

У підрозділі 3.1. “Методика створення Корпусу українського 

транскрибованого усного мовлення” йдеться про побудову КУТУМ на основі 

прототипу Корпусу. У галузі розроблення програмного забезпечення прототип 

– робоча модель продукту, сформована з метою демонстрації і тестування її 

можливостей. Таким чином, прототип КУТУМ став проміжним етапом 

проектування Корпусу й допоміг з’ясувати основні технічні можливості 

ресурсу. 

Побудова КУТУМ передбачала виконання таких етапів дослідження: 

1. Підготувати експериментальний матеріал дослідження (дібрати 

дикторів, тексти для прочитання тощо). 

2. Створити архів аудіозаписів з асоційованою анотацією (спочатку 

укладено базу електронних версій прочитаних текстів, потім опрацьовано 

аудіофайли). 

3. Сформувати анотаційні файли з розширенням *.eaf у комп’ютерній 

програмі ELAN. 

4. Укласти документацію для Корпусу. 

5. Забезпечити доступ до КУТУМ у мережі Інтернет. 

На Рис. 1.1 показано схему проектування КУТУМ, що відображає ступені 

реалізації проекту: спочатку напрацьовано теоретичні засади створення моделі 

Корпусу; на їх основі було розроблено прототип Корпусу , що 

після вдосконалення став повноцінним корпусом усного  мовлення . 

У підрозділі 3.2. “Особливості синтагматичного членування 

мовленнєвого сигналу” розглянуто погляди вчених на синтагму (Л. Щерби, 
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М. Матусевич, О. Бризгунової, Н. Черемісіної, А. Багмут, Н. Бардіної, 

В. Берковець та ін.) й обґрунтовано сегментацію мовленнєвого сигналу 

на синтагми в комп’ютерній програмі ELAN для транскрибування аудіозаписів 

КУТУМ. Термін “синтагма” використовуємо в значенні мінімального 

структурно-смислового компонента мовленнєвого потоку (як читаного, так 

і спонтанного мовлення), який складається з одного або більше слів, пов’язаних 

структурою й за смислом, і характеризується типовістю інтонаційного контуру. 

Для синтагматичного членування аудіотексту запропоновано такі кроки: 

1) визначення меж синтагми за паузами (основний критерій); 2) урахування 

синтаксичної будови синтагм; 3) визначення індивідуальних особливостей 

вимови диктора; 4) застосування семантичного критерію (осмислення диктором 

змісту тексту в конкретній ситуації). 

 

 
Рис. 1.1 Схема проектування КУТУМ 

 

У підрозділі 3.3. “Використання символів для спрощеної фонетичної 

індивідуалізованої транскрипції українського мовлення” детально 

обґрунтовано застосування усіх символів кириличної графіки, латинської 

графіки (за Міжнародним фонетичним алфавітом) та допоміжних 

транскрипційних символів, використаних для спрощеної фонетичної 

індивідуалізованої транскрипції українського мовлення в анотаційних файлах 

КУТУМ. 

У підрозділі 3.4. “Особливості створення транскрипції для аудіозаписів 

КУТУМ” пропонується аналіз можливостей програмного пакету Praat 5.4.17, 

застосованого для якісного транскрибування фонетичних особливостей 

мовлення дикторів. Експериментальним матеріалом для створення анотаційних 

файлів і транскрибування аудіотекстів слугували 7 аудіозаписів 5 дикторів 

загальною тривалістю 4 хв. 36 сек. 

За спостереженнями мовознавців (І. Бодуена де Куртене, Н. Плющ), 

правописні норми впливають на сприйняття усного тексту: при перегляді 

тексту аперцептивні знаки на позначення голосних і приголосних звуків 

асоціюються з уявленнями про звуки, що насправді вимовляються диктором. 
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Саме це спонукало нас змінити структуру рівнів анотації та їхньої ієрархії 

у програмі ELAN для нових анотаційних файлів, що в перспективі наповнять 

Корпус: 1) кореневий рівень анотації “Transcription”; 2) залежний рівень 

анотації “Transcription IPA”; 3) залежний рівень анотації “Orthography”. 

У зв’язку з потребою розміщення КУТУМ на сайті The Language Archive 

виникла необхідність додати ще один рівень анотації у 17 анотаційних файлах 

(саме в цих файлах була створена трирівнева анотація) – це рівень анотації 

“Translation_EN”. На Рис. 1.2 показано вигляд чотирирівневої анотації 

аудіозапису диктора ДВМ; бачимо, що рівень анотації “Translation_EN” 

містить переклад тексту англійською мовою, необхідний для забезпечення 

можливості використання КУТУМ широким колом користувачів, які 

не володіють українською мовою. 

 

 
Рис. 1.2 Інтерфейс чотирирівневої анотації запису диктора ДВМ у КУТУМ 

 

Підрозділ 3.5. “Структура бази даних Корпусу українського 

транскрибованого усного мовлення”. База даних прототипу КУТУМ 

розміщена в одній директорії, у якій містяться файли чотирьох типів: 

1) 28 аудіозаписів мовлення дикторів у форматі *.wav; 2) 28 анотаційних файлів 

у форматі *.eaf, пов’язаних із відповідними аудіозаписами (за відсутності 

файлів аудіозаписів в одній директорії з анотаційними файлами *.eaf-файли 

неможливо буде відкривати); 3) 28 анотаційних файлів у форматі HTML 

(пов’язаних із відповідними анотаційними файлами); 4) два файли веб-вузла 

прототипу КУТУМ: перший – у форматі публікації Microsoft Publisher 2010, 

другий – у форматі HTML (веб-сторінки). 

У дослідженні з’ясовано, що для розміщення КУТУМ на сайті 

The Language Archive необхідно було змінити структуру бази даних, а саме 

додати метадані у форматі CMDI (з цією метою використано спеціально 
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створену розробниками The Language Archive комп’ютерну програму 

Arbil 2.6.1, призначену для побудови архіву даних, сумісного з сайтом 

The Language Archive). Метадані корпусу – це супутня інформація 

про аудіофайли та анотаційні файли. У КУТУМ метаданими є відомості про: 

1) диктора (код диктора, що заміщує реальне ім’я диктора, – це перші літери 

прізвища, імені та по батькові – наприклад, диктор BB); 2) дата створення 

запису (у форматі рік–місяць–день, як-от: 2003–04–12); 3) короткий опис 

аудіозапису (із зазначенням статі диктора), наприклад, диктор BB чоловічої 

статі читає речення українською мовою; 4) місце розроблення проекту (Європа, 

Україна); 5) назва проекту (CTUS © Olena Plakhotnikova 2017); 6) тип мовлення 

– читане або спонтанне; 7) інформація про медіафайл та анотацію (формується 

автоматично, зазначаються формат та об’єм ресурсу). 

У підрозділі 3.6. “Аналіз усного мовлення дикторів” схарактеризовано 

мовлення всіх 10 дикторів, аудіотексти яких дібрано для створення бази даних 

аудіозаписів Корпусу, на підставі аудитивного та акустичного аналізу усного 

мовлення. Критеріями характеристики усного мовлення обрано: 1) темп 

мовлення диктора (повільний, середній чи швидкий); від темпу мовлення 

залежить якість мовлення та дотримання орфоепічних норм диктором; 2) якість 

мовлення диктора (чіткість і виразність мовлення); 3) особливості паузації 

в мовленні диктора – це суттєво впливає на темп мовлення (як часто робить 

паузи, їх особливості; кількість заповнених пауз – здебільшого заповненими є 

паузи на вдиху; які з пауз переважають кількісно); 4) типові для диктора 

фонетичні вияви варіативності норм літературної вимови із поясненням 

можливих причин відхилень (цей критерій спирається на основні норми 

української літературної вимови голосних і приголосних звуків); 

5) індивідуальні особливості мовлення диктора. Для визначення темпу 

мовлення диктора та простеження особливостей паузації в мовленні диктора ми 

використали функцію статистики анотаційного файлу в комп’ютерній програмі 

ELAN (це уможливлює перегляд статистичної інформації для конкретних рівнів 

анотацій). 

Аудитивний і акустичний аналіз мовлення дикторів зумовив потребу 

введення поняття “діапазон варіативності орфоепічної норми” із визначенням 

у ньому ядра і периферії. Під ядром орфоепічної норми маємо на увазі усталені 

звукові вияви, зафіксовані в наукових працях та орфоепічних словниках 

української мови другої половини XX століття (зокрема “Українська 

літературна вимова і наголос. Словник-довідник” та “Орфоепічний словник”, 

укладений М. Погрібним тощо). Прикладом може бути повне збереження 

дзвінкості приголосного перед глухим у позиції середини слова: слизька 

[слизʹка ], нешвидко [не
и
шви дко], звідти [зʹв і дти], тобто [то бто]. 

Периферійними ж слід вважати такі звукові реалізації, які мають незначні 

артикуляційно-акустичні відмінності від усталено нормативних, тому немає 

підстав трактувати їх як порушення вимовних норм. Зокрема навіть найменша 

частка голосу у вимові дзвінкого приголосного перед глухим свідчить 

про утримання його в межах дзвінкості, а отже, і про його перебування 
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в діапазоні варіативності вимовної норми (наприклад, завезти [заве
и
з
с
ти ], 

запобігти [запоб і г
х
ти], тяжких [тʹаж

ш
ки х], загадковим [загад

т
ко вим]). 

Навпаки, повна втрата дзвінкості приголосного перед глухим в аналогічних 

ситуаціях є відхиленням від орфоепічних норм, їх порушенням: розпач 

[ро спач], близьких [блисʹки х], стежки [сте
и
шки ], звідки [зв і тки]. У межах 

асиміляції за глухістю виявлено такий діапазон варіативності в межах норми: 

ядро – 34%, периферія – 36%; відхилення від вимовних норм становили 30%. 

За загальними результатами підрахунків зроблено висновок, що мовлення 

п’ятьох основних дикторів у середньому темпі в цілому відповідає нормам 

українського літературного мовлення. 

У підрозділі 3.7. “Опції пошуку в Корпусі українського 

транскрибованого усного мовлення” з’ясовано, які пошукові можливості 

надано користувачеві в КУТУМ. Пошук конкретних одиниць у КУТУМ можна 

здійснювати трьома способами: 1) на веб-вузлі прототипу КУТУМ (функціонує 

на електронних носіях); у цьому разі пошук відбувається в HTML-версії 

прототипу у будь-якому веб-браузері в автономному режимі; 2) в інструменті 

Trova на сайті КУТУМ в The Language Archive (тут користувачеві доступні 

три види пошуку: простий пошук, пошук на одному та на кількох рівнях 

анотації); 3) у комп’ютерній програмі ELAN (два види пошуку: в одному чи 

в кількох анотаційних файлах одночасно); для здійснення такого пошуку 

необхідно завантажити на комп’ютер цю програму, а також аудіозаписи й 

пов’язані з ними анотаційні файли КУТУМ із сайту The Language Archive. 

Аналіз пошукових можливостей у КУТУМ дозволяє твердити, 

що користувачеві доступні різноманітні види пошуку одиниць; забезпечено 

пошук усіх основних фонетичних одиниць у кириличній та латинській графіці 

(від алофона до синтагми). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації вперше в Україні запропоновано загальні теоретичні та 

методологічні засади побудови корпусу українського усного мовлення, 

який водночас зумовив потребу дослідження типових для сучасного 

українського усного мовлення фонетичних виявів варіативності норм 

літературної вимови. Як результат – на базі дібраних і спеціально створених 

аудіозаписів, опрацьованих у комп’ютерній програмі ELAN, у лабораторії 

експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка побудовано Корпус українського 

транскрибованого усного мовлення з такими його характеристиками: 

  фонетично анотований (для аудіофайлів КУТУМ сформовано анотації 

на основі розроблених принципів транскрипційного запису і з урахуванням 

особливостей програмного забезпечення); 

  дослідницький; 

  синхронний; 

  cтатичний (у перспективі – динамічний); 

  мультимедійний; 
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  мономовний; 

  фрагментний. 

Усі аудіозаписи почленовано на синтагми (загальна кількість – 

1813 синтагм). Частина цього ресурсу (17 із 28 файлів) доступна 

для користувачів мережі Інтернет на сайті The Language Archive 

Інституту психолінгвістики імені Макса Планка (м. Неймеген, Нідерланди), 

що знаходиться за посиланням: 

https://archive.mpi.nl/islandora/object/lat%3A1839_00_1390CD7C_579F_45F7_9B0

0_65A31FC980DF. 

Колектив і актив лабораторії експериментальної фонетики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(співробітники і студенти Інституту філології), а також студенти Київського 

національного лінгвістичного університету взяли участь у створенні анотованої 

бази даних для Корпусу українського транскрибованого усного мовлення. 

Розроблену методику сегментації й аналізу мовленнєвого сигналу на базі 

комп’ютерних програм ELAN і Praat було апробовано в навчальній практиці 

з експериментальної фонетики студентів 2 курсу спеціальності “Прикладна 

лінгвістика” Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також у межах спецкурсів студентів-магістрантів 

Інституту філології (спеціальність “Українська мова і література, іноземна 

мова”) та Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 

“Прикладна лінгвістика”). 

Проведення дослідження уможливило такі висновки: 

1. У запропонованій дисертаційній роботі описано теоретичні засади 

створення моделі корпусу усного мовлення (на базі комп’ютерної програми 

ELAN); ця універсальна модель може бути використана для побудови 

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

будови. 

2. Фонетично анотовані корпуси усного мовлення є більш складними 

для проектування порівняно з корпусами писемних текстів: передбачають 

графічну фіксацію особливостей мовлення дикторів у вигляді транскрипції. 

Застосування комп’ютерних технологій до мовленнєвого матеріалу свідчить 

про міждисциплінарний характер корпусних ресурсів. Для фонетичного 

анотування бази даних аудіозаписів КУТУМ розроблено принципи 

індивідуалізованого транскрипційного запису, адаптовані до комп’ютерної 

програми ELAN, із використанням: 1) спрощеної фонетичної індивідуалізованої 

транскрипції на основі кириличної графіки; 2) транскрипції IPA – спрощеної 

фонетичної індивідуалізованої транскрипції на основі латинської графіки 

(для узгодження Корпусу українського транскрибованого усного мовлення 

з міжнародним фонетичним стандартом – Міжнародною фонетичною 

транскрипцією). 

3. 28 анотаційних файлів КУТУМ, створених із використанням 

комп’ютерної програми ELAN, пристосовані до пошукових можливостей цієї 

програми, а також до інформаційного пошуку за допомогою інструмента Trova 
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на сайті The Language Archive і в прототипі КУТУМ на веб-вузлі. Зазначені 

опції пошуку задовольняють основні потреби досліджень фонетичної 

специфіки українського мовлення: забезпечено пошук усіх основних 

фонетичних одиниць у кириличній та латинській графіці – від алофона до цілої 

синтагми; пошукові запити можна структурувати за визначеними параметрами 

й зберігати результати пошуку в окремих файлах. Спрощена фонетична 

індивідуалізована транскрипція на основі кириличної графіки міститься в усіх 

анотаційних файлах, а транскрипцію IPA застосовано в 17 анотаційних файлах. 

Для порівняння з транскрипційними записами в усіх анотаційних файлах 

уміщено орфографічний запис усного тексту, а в 17 анотаційних файлах також 

є переклад орфографічного запису англійською мовою, розроблений 

для інтернет-версії КУТУМ на сайті The Language Archive. 

4. Апробація матеріалу Корпусу українського транскрибованого усного 

мовлення була здійснена у формі аудитивного та акустичного аналізу усного 

мовлення дикторів, дібраних для створення корпусного ресурсу. Безпосереднє 

фонетичне дослідження проведено в комп’ютерних програмах ELAN і Praat 

(на часі питання впровадження онлайн-роботи з цими програмами, хоча існує 

можливість завантаження їх на комп’ютер користувача). Аналіз мовлення 

п’ятьох основних дикторів дав можливість виявити тенденції фонетичної 

варіативності в межах орфоепічних норм, зокрема таких: 

 вокалізація [в]: 

діапазон варіативності в межах норми: ядро (вокалізований [ў]) – 61%; 

периферія (губно-губна й губно-зубна вимова [в] у позиціях вокалізації) – 

30,5%; відхилення від норми (повне оглушення [в] до [ф] унаслідок губно-

зубної вимови [в], а також дія регресивної асиміляції за глухістю в середині 

слова) – 8,5%; 

 вимова [j]: 

діапазон варіативності в межах норми: ядро – 74,5%; відхилення від норми 

(елізія [j] у позиції між голосними) ‒ 25,5%; 

 асиміляція за глухістю: 

діапазон варіативності в межах норми: ядро – 34%; периферія (вимова, 

пов’язана з неповною асиміляцією за глухістю в позиції середини слова, а 

також позиція кінця слова) – 36%; вияви відхилень від вимовних норм – 30%; 

 асиміляція за місцем і способом творення: 

діапазон варіативності в межах норми: ядро – 47%; периферія (скорочення 

тривалості подовженого приголосного в дієслівних формах та чергування [т′] 

із [ц′] в іменниках третьої відміни) – 11%; вияви відхилень від орфоепічних 

норм (зокрема відсутність зазначеної асиміляції та зміни, спричинені 

асиміляцією за глухістю) – 42%; 

 асиміляція за м’якістю: 

діапазон варіативності в межах норми: ядро – 65%; вияви порушень вимовних 

норм – 35%. 

Отже, найширший діапазон варіативності у вимові дикторів виявляють: 

а) асиміляція за глухістю (36%); б) вокалізація [в] (30,5%). Найбільше 
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відхилень від орфоепічних норм зафіксовано при асиміляції за місцем і 

способом творення (42% випадків). На нашу думку, отримані дані є наслідком 

впливу візуального образу тексту (“орфографічної вимови”), економії вимовних 

зусиль, а також можливого інтерферентного впливу російської вимови в умовах 

асиметричного білінгвізму. Проведений аналіз дає підстави вважати, 

що мовлення п’ятьох основних дикторів характеризується широким спектром 

фонетичних особливостей (як типових для українського усного мовлення, так й 

індивідуальних) та в цілому відповідає нормам українського літературного 

мовлення. 

5. Здійснено спробу організації Корпусу українського транскрибованого 

усного мовлення як на електронних носіях інформації (прототип КУТУМ 

на основі веб-вузла з використанням HTML-версій анотаційних файлів, а також 

медіафайлів у форматі *.wav та анотаційних файлів *.eaf), так і в глобальній 

мережі Інтернет (на сайті The Language Archive, Інститут психолінгвістики 

імені Макса Планка, м. Неймеген, Нідерланди). 

6. Матеріали бази даних Корпусу українського транскрибованого усного 

мовлення можуть бути використані в таких сферах корпусно базованих 

досліджень української мови: 

  для наукового аналізу сучасного стану фонетичної системи українського 

літературного мовлення (наприклад, для з’ясування частотності конкретних 

звуків у текстах, варіативності приголосних тощо); Корпус забезпечує 

інформаційний пошук із метою отримання статистичної інформації 

в орфографічних і транскрипційних записах у межах синтагм; 

  у лінгводидактиці – для укладання навчальних матеріалів з української 

мови (як для носіїв мови, так й іноземців, які вивчають українську) – зокрема 

для засвоєння норм сучасної української літературної вимови на уроках 

української мови в школі та на заняттях з орфоепії в університеті; 

  у комп’ютерній лексикографії – при створенні мультимедійних 

орфоепічних словників української мови; 

  у соціолінгвістичних дослідженнях мовлення працівників і здобувачів 

сфери вищої освіти (для вивчення особливостей мовлення викладачів і 

студентів). 

Отже, на невеликому за обсягом матеріалі продемонстровано можливості 

повнотекстового корпусу українського усного мовлення. Корпус українського 

транскрибованого усного мовлення відкритий як для розширення й наповнення 

розробниками, так і для експлуатації користувачами; у перспективі плануємо 

наповнити Корпус новими аудіо- та відеозаписами із залученням інших 

дикторів. Надалі необхідно дослідити мовлення дикторів (зокрема 

індивідуальні особливості) на більшому матеріалі; зі збільшенням обсягу 

Корпусу прогнозуємо можливість розширення інформації про фонетичну 

варіативність норм сучасної української літературної мови. При зростанні 

Корпусу потрібно буде вести облік синтагм, транскрипційного словника, 

особливостей паузації в мовленні дикторів. 
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АНОТАЦІЯ 

Плахотнікова О. Ю. Корпус українського усного мовлення: теоретичні 

засади побудови й основи практичного втілення. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2017. 

У дисертації досліджено проблему формування корпусу українського усного 

мовлення на базі дібраних і спеціально записаних аудіофайлів у лабораторії 

експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Уперше запропоновано теоретичні й 

методологічні засади створення корпусу сучасного усного українського мовлення 

(із використанням комп’ютерної програми ELAN) й побудовано на їх основі 

Корпус українського транскрибованого усного мовлення. Частина матеріалів 

Корпусу розміщена на сайті The Language Archive Інституту психолінгвістики 

імені Макса Планка (м. Неймеген, Нідерланди). 

Для фонетичного анотування бази даних аудіозаписів Корпусу розроблено 

принципи індивідуалізованого транскрипційного запису, адаптовані 

до комп’ютерної програми ELAN, із використанням двох типів спрощеної 

фонетичної транскрипції – на основі кириличної та латинської графіки 

(символи Міжнародного фонетичного алфавіту). 

Апробацію матеріалу Корпусу здійснено у формі аудитивного та 

акустичного аналізу усного мовлення дикторів (безпосереднє фонетичне 

дослідження проведено в комп’ютерних програмах ELAN і Praat). Виявлено 

тенденції фонетичної варіативності для основних звукових явищ у межах 

орфоепічної норми (вокалізації [в], вимови [j], [г] і [ч], асиміляції за глухістю, 

за місцем і способом творення, а також за м’якістю). 

Ключові слова: сучасне українське літературне мовлення, фонетична 

варіативність, орфоепія, корпусна лінгвістика, корпус усного мовлення, 

анотація, Корпус українського транскрибованого усного мовлення, спрощена 

фонетична індивідуалізована транскрипція, комп ютерна програма ELAN, 

комп ютерна програма Praat. 

 

АННОТАЦИЯ 

Плахотникова Е. Ю. Корпус украинской устной речи: теоретические 

основы построения и практическая реализация. – 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, 2017. 

В диссертации исследована проблема формирования корпуса украинской 

устной речи на базе отобранных и специально проведенных аудиозаписей 

в лаборатории экспериментальной фонетики Института филологии Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко. Впервые сформулированы 

теоретические и методологические основы создания корпуса современной устной 
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украинской речи (с использованием компьютерной программы ELAN), 

на которых построен Корпус украинской транскрибированной устной речи. Часть 

материалов Корпуса размещена на сайте The Language Archive Института 

психолингвистики имени Макса Планка (г. Неймеген, Нидерланды). 

Для фонетического аннотирования базы данных аудиозаписей Корпуса 

разработаны принципы индивидуализированной транскрипционной записи, 

адаптированные к компьютерной программе ELAN, с использованием 

двух типов упрощенной фонетической транскрипции: на основе кириллической 

и латинской графики (символы Международного фонетического алфавита). 

Апробация материала Корпуса осуществлена в форме аудитивного и 

акустического анализа устной речи дикторов (непосредственное фонетическое 

исследование проводилось в компьютерных программах ELAN и Praat). 

Определены тенденции фонетической вариативности для основных звуковых 

явлений в рамках орфоепической нормы (вокализации [в], произношения [j], [г] 

и [ч], ассимиляции по глухости, по месту и способу образования, а также 

по мягкости). 

Ключевые слова: современная украинская литературная речь, 

фонетическая вариативность, орфоэпия, корпусная лингвистика, корпус устной 

речи, аннотация, Корпус украинской транскрибированной устной речи, 

упрощенная фонетическая индивидуализированная транскрипция, компьютерная 

программа ELAN, компьютерная программа Praat. 

 

SUMMARY 

Plakhotnikova O. Ukrainian speech corpus: the theoretical basis 

of construction and practical implementation. – Manuscript. 

A thesis presented for a Ph. D. (Candidate degree) in Philological Sciences. 

Research Specialisation: 10.02.01 – Ukrainian language. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2017. 

The dissertation investigates the problem of creating a Ukrainian speech corpus 

based on selected and specially recorded audio files at the Laboratory 

of Experimental Phonetics, Institute of Philology, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. The study is the first to present theoretical and methodological 

background for building a corpus of modern Ukrainian speech (using the ELAN 

computer program). The Corpus of the Transcribed Ukrainian Speech (CTUS) 

was constructed on the above-mentioned base. A part of the Corpus material 

(17 audio recordings with total duration time of 60 min. 28 sec.) is available 

on The Language Archive website (Max Planck Institute for Psycholinguistics, 

Nijmegen, the Netherlands). This corpus is open for enlargement and injection 

by developers and exploitation by users. 

This thesis substantiates the following structural characteristics of the CTUS 

according to the classifications of modern electronic text corpora: 1) research corpus; 

2) multimedia corpus; 3) fragment corpus; 4) static corpus (eventually dynamic); 

5) synchronic corpus; 6) monolingual corpus; 7) phonetically annotated corpus. 
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The research justifies segmentation of speech signal into syntagms in the ELAN 

computer program for transcribing audio recordings of the CTUS (1813 syntagms 

in total). We developed principles of individualised transcriptional entries, adapted 

to ELAN, in order to create phonetic annotation of the CTUS audio recordings 

database; these principles were used in: 1) broad phonetic individualised transcription 

based on Cyrillic characters; 2) broad phonetic individualised transcription based 

on Latin characters (according to the standards of the International Phonetic 

Alphabet). Additional transcription symbols were used to describe positional and 

combinatory sound changes in speech. 

Annotation files of the CTUS, created using the ELAN computer program, 

have been adapted to search options of this software, as well as to information search 

using Trova tool on the website of The Language Archive. The above-mentioned 

search options in Corpus respond to the main needs of phonetic peculiarities research 

of Ukrainian speech: the search of all basic phonetic units with the use of Cyrillic and 

Latin characters – from an allophone to a whole syntagm – is provided. 

Validation of the CTUS was carried out in the form of auditory and acoustic 

analyses of speech of the speakers chosen for creating this corpus resource. Phonetic 

research took place in ELAN and Praat computer programs. Speech analysis 

of the five main speakers enabled detection of tendencies of phonetic variability 

in standard pronunciation (for instance, vocalization of [ʋ], pronunciation of [j], [ɦ] 

and [tʃ], devoicing assimilation, assimilation of place and manner of articulation, 

softness assimilation). The widest range of variability in speakers’ pronunciation was 

observed in: a) devoicing assimilation (36%); b) vocalization of [ʋ] (30,5%). 

The largest number of deviations from standard pronunciation was registered 

in assimilation of place and manner of articulation (42% of cases). In our view, 

the data obtained were affected by visual image of text, the principle of least effort 

in pronunciation, and a possible interferential influence of Russian pronunciation 

in situation of asymmetric bilingualism. As a result of this analysis we found out that 

the speech of the five main speakers shows a broad range of phonetic peculiarities 

(either typical for Ukrainian speech or individual); their speech is generally consistent 

with Ukrainian literary speech standards. 

The methodology developed of segmentation and speech signal analysis based 

on ELAN and Praat computer programs has been tested in training internship 

on experimental phonetics of the second-year students (specialty “Applied linguistics 

and English”), and in special courses for master’s students of Institute of Philology, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv (specialty “Ukrainian language and 

literature, English language”), as well as for master’s students of Kyiv National 

Linguistic University (specialty “Applied linguistics”). O. Zuban, Z. Dudnyk, O. Bas-

Kononenko and O. Plakhotnikova placed the above-mentioned methodology 

in the program guide of training internship for the second-year students 

of the specialty “Applied linguistics and English”, prepared in 2016. 

Practical value of the results obtained in this research work involves creating 

the CTUS as an interactive Internet-resource. The Corpus of the Transcribed 

Ukrainian speech is provided for use in further linguistic research of phonetic 
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variability in modern Ukrainian speech and for educational purposes (studies related 

to Ukrainian phonetics and orthoepy, Ukrainian as a foreign language; text 

orthographic entries in Ukrainian and English, contained in the CTUS, illustrate 

pronunciation, word stress and prosodic organisation of sentences, and enable the use 

of syntagms translated into English). 

Key words: modern Ukrainian standard speech, phonetic variability, 

orthoepy, corpus linguistics, speech corpus, annotation, Corpus of the Transcribed 

Ukrainian Speech, broad phonetic individualised transcription, ELAN computer 

program, Praat computer program. 
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