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національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і 

науки України. – Київ, 2021. 

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.  

Дисертацію присвячено вивченню вимови українських губних 

приголосних в аспекті індивідуального породження 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 
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(палатограми та стоп-кадри з відеозапису, спектрограми, осцилограми) до 

опису кожного приголосного аналізованої групи. 

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

українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз (артикуляційний, 

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. Обрана група як джерело дослідження алофонного 

варіювання губних фонем репрезентативна також з точки зору – 

регіонального (усі мовці з різних регіонів України) і вікового (дорослі і 

молодь) критеріїв.  

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.  

У роботі класифіковано за артикуляційно-акустичними ознаками 

лабіальні консонанти на основі фонемного та алофонемного рівнів, 

встановлено основні ознаки губних приголосних у середині групи, а також 
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визначено їхнє місце по відношенню до язикових приголосних на основі 

зіставлених результатів акустичного та артикуляційного аналізів.  

У дисертації з‟ясовано, що 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.  

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.  

Ключові слова: сучасне українське літературне мовлення, фонетична 

варіативність, губні приголосні, експериментально-фонетичний метод, 

палатографування, спектрографування, осцилографування, комп‟ютерна 

програма Praat, артикуляційні та акустичні ознаки.  
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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 

total duration of the processed recorded video file was 34 minutes and 57 

seconds; the audio file duration was 81 minutes and 23 seconds. The thesis 
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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 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 
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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 
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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. 
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ВСТУП 

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. У дисертації основну увагу приділено змінам на 

синтагматичному рівні, тобто звуковим змінам, пов‟язаним зі структурою 

складу/слова, позицією фонеми в межах складу/слова. Під звуковими 

змінами розуміємо алофонну варіативність, артикуляційну та акустичну 

видозміну ознак губних приголосних. Такий аспект дослідження зміни 

звуків побудований на трактуванні вимовної норми, де мовну одиницю 

розглядають як потенційно варіативне і соціально залежне явище.  

Актуальність теми дисертації зумовлена також відсутністю в 

українській фонетиці опису губних приголосних окремо як групи та 
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комплексного аналізу лабіальних консонантів з урахуванням аспектів – 

акустичного, артикуляційного, перцептивного та фонологічного. Хоча 

система приголосних фонем сучасної української мови досить докладно 

вивчена вітчизняними дослідниками (О.Синявський [121], Г.Шило [150], 

М.Наконечний [79], А.Багмут [5], Н.Тоцька [135], Л.Прокопова [113], 

Н.Плющ [106], Т.Бровченко [25], Л.Скалозуб [125], В.Брахнов [23], 

Л.Хоменко [144], Л.Українець [138], О.Бас-Кононенко [7] та ін.), аналіз 

їхніх праць свідчить про те, що увагу зосереджено на основних 

артикуляційних характеристиках фонем (Н. Тоцька [135], Л.Прокопова 

[113]), їхній дистрибуції та позиції у слові (В. Перебийніс [97], Т. Бровченко 

[25], С.Сеньків), комбінаторних та позиційних змінах звуків у мовному 

потоці (В.Брахнов [23], Л.Хоменко [144], Л.Українець [138]). У фонетичній 

літературі практично відсутні докладні описи губних приголосних в 

акустичному та артикуляційному аспектах. Досліджуючи інваріантні 

акустичні характеристики українських приголосних, М.Вакуленко [282]  

розглядає губні в системі разом із язиковими консонантами. Т.Бобкова [15] 

зіставляє сонорні української мови (серед яких лише частина губних) зі 

звуками польської та російської мов. Наявні описи губних у науковій 

літературі засвідчують дещо однобічне розуміння природи цієї групи 

приголосних, спричинене недостатньою увагою науковців до язикової 

активності у творенні губних. Водночас Л.Скалозуб, спираючись на дані 

рентгенографування та палатографування (на матеріалі російської мови), 

наголошувала на необхідності врахування участі язика в аналізі лабіальних 

приголосних і на комплексному підході до вивчення цих консонантів [125]. 

Вивчення варіативності губних приголосних спричинене також 

потребою врахування соціальної зумовленості мовних одиниць, зокрема й 

фонем, і застосування до їх дослідження новітніх інформаційних технологій 

та соціологічних методик. 
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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. 

Об’єктом дослідження є вимова губних приголосних в аспекті 

індивідуального породження мовлення.  

Предметом дослідження є варіативність губних приголосних 

сучасного українського мовлення.  

Для вивчення діапазону варіативності губних приголосних було 

обрано малу соціальну групу за професійною спрямованістю, до якої 

увійшли студенти, здобувачі та викладачі Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 13 обраних інформантів 

показові з огляду на кілька критеріїв – професійний, віковий та 

регіональний. Такої кількості мовців достатньо для отримання об‟єктивних 

даних, оскільки навіть одиничний сегмент є показовим щодо алофонного 

варіювання однієї фонеми в різних фонетичних умовах. 

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. 

Методика дослідження. Встановлення звукового поля фонем на 

матеріалі українського літературного мовлення, визначення якісних ознак 

цих звуків та окреслення меж діапазону варіативності приголосних, які 

зазнають модифікації через екстралінгвальні умови та власне мовні чинники 

(які реалізуються в актах породження мовлення), потребує використання 

спеціальних методик, опрацьованих й апробованих у науці.  

Для вивчення алофонних реалізацій мовних одиниць було застосовано 

загальнонаукові методи, зокрема емпіричного дослідження – 

спостереження, вимірювання, порівняння, зіставлення, узагальнення, та 

спеціальний метод – експериментально-фонетичний.  

У доборі дикторів ураховано загальносоціолінгвістичні методики та 

соціофонетичний підхід В. Лабова, за яким розгляд мовленнєвої 

варіативності передбачає лінгвістичний аналіз, у центрі якого перебуває 

структура не мови, а мовлення, тобто відправною точкою стає не мовний 

код, а колектив і комунікація [235]. Для вивчення мовлення залученої 

соціальної групи було адаптовано й використано соціолінгвістичний 

прийом спостереження, застосований на первинному етапі дослідження при 

відборі якісного матеріалу для подальшого експериментального 

опрацювання. 
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Основним методом у дисертації став експериментально-фонетичний, 

завдяки якому отримано точні інструментальні дані про варіювання губних.  

Вивчення діапазону варіативності губних приголосних на матеріалі 

сучасного українського мовлення відбувалося в три етапи. На першому з 

них розроблено і створено програму експерименту (питальник), дібрано 

дикторів; на другому етапі застосовано прийоми експериментально-

фонетичного методу; на третьому – проведено комплексний лінгвістичний 

аналіз (проєкція на мовну систему).  

У дослідженні використано такі експериментально-фонетичні 

прийоми: акустичні – аудитивний (слуховий), осцилографічний та 

спектрографічний (для загальної характеристики звуків) – та артикуляційні 

– відеозапис зовнішніх артикуляторів, зокрема губної динаміки, а також 

пряме палатографування. Під час аудитивного аналізу визначено основні 

звукотипи, відмінності на рівні сегментної фонетики. Записане мовлення 

було досліджено за допомогою комп‟ютерної програми Praat, яка візуалізує 

звук на екрані у вигляді спектрограми й осцилограми, а також дозволяє 

проводити аудитивний аналіз. 

Для вивчення губної роботи у творенні консонантів обраної групи 

було застосовано прийом відеозапису зовнішніх артикуляторів. Якщо 

більшість інструментальних прийомів дослідження (зокрема 

осцилографування, спектрографування, палатографування, 

рентгенографування) дають інформацію про взаємодію активних і пасивних 

мовних органів в межах ротової порожнини, то відеозапис дозволяє 

дослідити візуально м‟язову роботу обличчя, активність губ. Інформант 

читав попередньо підготовлені склади, слова, словосполучення та речення з 

досліджуваними звуками, і його мовлення записувалося одночасно на 

відеокамеру та диктофон. Отримані відео- та аудіозаписи були накладені і 

змонтовані в цілісне відео з візуалізованою артикуляцією. Схожу методику 
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використовували Н.Тоцька [135], Л.Прокопова [113], Т.Бровченко [25], 

описуючи основні артикуляційні характеристики звуків української мови. 

Візуалізація роботи губного артикулятора є важливою, особливо з огляду на 

поєднання губної активності з язиковою у творенні губних приголосних. 

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. Технічний 

складник експерименту забезпечив В.Попов (аудіо-, відеозапис, технічне 

опрацювання отриманих матеріалів, зокрема конвертація у формати MP4, 

MPEG-TS (.MTS), обрізування та монтаж відеофільму, обробка 

фотоматеріалів). Програма дослідження містила склади, фонетичні слова, 

синтагми (вимовлені окремо, а також узяті зі зв‟язного тексту) та текст 

науково-популярного стилю обсягом 335 слів. У дисертації подано 

найрепрезентативніші артикуляційно-акустичні картини (палатограми та 

стоп-кадри з відеозапису, спектрограми, осцилограми) до опису кожного 

приголосного аналізованої групи. 

Теоретичним підґрунтям дослідження стали праці соціолінгвістів 

В.Лабова [80, 229–243], М.Барановськи [164–166], Д.Хаймса [141], 

П.Фоулкса [197–202], Дж.Докерті [200–201], Л.Масенко [83–84], 

О.Петренка [98–102], Д.Петренка [103], М.Дружинець [46–48]. Аналіз 

губних приголосних ґрунтується на лінгвістичних напрацюваннях Л. Щерби 

[154–156], А.Багмут [5], Н. Тоцької [133–135], Л.Прокопової [112–113, 131], 

Н.Плющ [106–107], Т.Бровченко [25], О.Бас-Кононенко [7–9, 130], З.Дудник 

[49–51, 133], П.Вовк [33–34]. 
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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. 

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

українському мовознавстві здійснено комплексний аналіз (артикуляційний, 

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

Всеукраїнських наукових читаннях за участі 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. 

Особистий внесок здобувача. Ця робота є самостійним 

дослідженням. Наукові статті з теми дисертації опубліковані без 

співавторів. 
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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, 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. 

Список використаних джерел містить перелік українських та 

зарубіжних наукових праць, цитованих у дисертації (295 позицій, із яких 

137 – іноземними мовами). 
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РОЗДІЛ 1. ВАРІАТИВНІСТЬ ЯК ОЗНАКА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ 

Мова не доступна лінгвістові для прямого спостереження, дослідник 

безпосередньо вивчає лише факти мовлення, або мовні явища, тобто 

мовленнєві акти носіїв живої мови разом із їхніми результатами (текстами). 

Таке розуміння випливає з онтологічної природи мови/мовлення, відповідно 

до якої виникнення, розвиток, функціонування та породження мовлення 

закодовані в мові як узагальненій системі. Звукова форма мови має ознаки 

варіативності, вона є свідченням функціонування і демонструє історичну 

перспективу мови. Варіативність мови/мовлення на сьогодні вивчають у 

межах соціально зорієнтованих напрямів – соціолінгвістиці та інших 

дисциплінах, виокремлених на її основі. 

1.1. З історії вивчення варіативності фонетичних одиниць  

Інтерес до функціонування фонетичних одиниць з орієнтацією на 

їхню соціально і лінгвістично зумовлену варіативність виник в Україні у 

кінці 20-х і на початку 30-х років ХХ століття. Розгалужена класифікація 

системи фонем української літературної мови О.Синявського на основі 

акустичного, артикуляційного, семантичного критеріїв та частотного 

вживання фонем, викладена у праці «Спроба звукової характеристики 

літературної української мови» (1929 р.) [121, с. 5–33], сформована на 

розумінні диференціації мови/мовлення та їхніх потенціалів, де мовлення 

розуміється як набагато ширше поняття з безмежними можливостями, які не 

охоплюються мовою. Так, на думку О.Синявського, поняття «фонема» дещо 

ширше за «звук», а іноді вужче. Він вважає окремими фонемами такі звуки, 

«що при фізіологічній класифікації звуків мови не мають самостійного 

значення». Однак є і такі звуки, які виокремлюються в мові та відрізняються 

від інших звуків, проте це відтінки фонем, адже вони не диференціюють 

значення слова: «нефонематичного значення в українській мові білабіальне 
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та лабіодентальне [в], це тільки відтінки однієї фонеми» [121, с.8]. 

Дослідивши вперше в українській фонетиці звуки з точки зору їхнього 

поширення, частотності та співвідношення голосних і приголосних в 

окремих стилях української мови, науковець встановив, що в українській 

мові нараховується 102 фонеми (90 приголосних та 12 голосних), які мають 

різні артикуляційно-акустичні характеристики, відокремленість, 

самостійність та уживаність [121, с.8, 15]. Концепція О.Синявського та 

написані ним інші праці («Норми української літературної мови» 1931 р., «З 

української діалектології (Про фонематичний принцип у діалектології)» 

1929 р.), демонструють потребу у вивченні варіювання мови і мовлення, які 

за рахунок своєї поєднуваності та розмежованості водночас через звукові 

індивідуальні нюанси показові з огляду на зумовленість соціального, 

типового та індивідуального. 

У працях О.Курило «Про незалежну від наголосу зміну а по м‟яких 

консонантах та по j в українських діалектах» (1929 р.), «До поняття 

"фонема"» (1930 р.) знаходимо спробу пояснення мовних змін «не у 

внутрішніх закономірностях самої мови, а в зовнішньо історичних 

обставинах» [153, с.86]. Фонема, за О.Курило, є соціально узагальненим 

явищем, яке, на відміну від звука – явища акустичного та фізіологічного, є 

найпростішим елементом комунікації в мовному колективі. Кожна фонема – 

звуковий тип, але не кожний звук чи група звуків, зафіксовані в мовній 

свідомості, є фонемами [78, с.221, 224–225]. Створена модель опису 

системи фонем О.Курило репрезентативна щодо використання методів 

структурної лінгвістики та психофонетики при вивченні мовних явищ, а 

також щодо взаємозв‟язку змінності мови/мовлення, встановлення 

закономірності їхнього варіювання.  

Є.Тимченко в «Курс історії українського язика» (1927 р., перевидання 

1930 р.) причину звукових змін вбачав у засвоєнні дітьми звукової системи 

свого оточення, і також у тому, що мови впливають одна на одну [10, с.175]. 
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Напрацювання українських лінгвістів є свідченням зародження теорії 

соціально зумовлених змін мови і мовлення на теренах України ще у 20-30-

ті роки ХХ століття. Їхні концепції були розвинуті пізніше у працях 

Н.Тоцької, Л.Прокопової та інших фонетистів. Так, за Н.Тоцькою, 

матеріальне наповнення кожної фонеми зазнає видозмін, що простежується 

в лінійному поєднанні звуків у мовленні, і виникає модифікація звуків під 

час реалізації фонеми в мовленні, перш за все, за рахунок різних 

фонетичних умов [134, с.48]. Дослідниця вважає, що звукові зміни є 

потенційно закладеними і зумовленими в системі мови. Модифікація звуків 

спричинена внутрішньомовними чинниками, які співвідносяться з 

зовнішніми – характером комунікативних процесів, функціонально-

стилістичними умовами реалізації мовлення, індивідуальними 

особливостями мовця, дією соціального та територіального чинників.  

Зарубіжні дослідники звернули увагу на взаємозв‟язок звуких змін і 

соцальних чинників також на початку ХХ століття. Активізація галузевих 

досліджень (specific field of study) мови та її практичних можливостей у 

США у 50-х і 60-х роках ХХ століття сприяла виокремленню соціально 

зорієнтованих міждисциплінарних напрямів, зокрема соціолінгвістиці та 

дисциплін сформованих на її основі – соціофонетиці, соціальної 

діалектології, експериментальної соціолінгвістики тощо. З того часу різні 

теорії й гіпотези соціально зумовленої варіативності мови і мовлення 

знайшли своє відображення у працях зарубіжних мовознавців В.Лабова 

[232], Дж.Фішмана [140], М.Барановськи [164], Д.Хаймса [141], П.Фоулкса 

[198–199], Дж.Докерті [197], М.Панова [96], Н.Мечковської [90], Л.Щерби 

[156], А.Швейцера [148–149] та інших. Про соціальну зумовленість мовних 

явищ писали також українські лінгвісти: Ю.Жлуктенко [58], Л.Прокопова 

[116], Н.Тоцька [134], Н.Плющ [106], Л.Масенко [84], А.Бєлова [13], 

О.Петренко [98, 100], Д.Петренко [103], А.Шарандаченко [147], 

В.Юнусова [157] та інші.  
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Міждисциплінарність нових підходів дозволила не тільки аналізувати 

факти змінності мовних одиниць, а й розширила можливості власне 

наукового пошуку завдяки тенденції до багатовимірного аналізу мовних 

явищ у межах соціальних груп. За рахунок виокремлення соціально 

зорієнтованих дисциплін, зокрема соціофонетики, сучасна фонетика 

утвердилася з новою силою.  

Американські дослідники, зокрема В.Лабов, П.Традгілл, П.Фоулкс, 

Дж.Докерті, Дж.Скоббі, були першими, хто застосував соціофонетичний 

підхід до вивчення мовних явищ. Особливістю обраного підходу було те, 

що дослідження варіативності фонетичних одиниць здійснювали з 

обов‟язковим застосуванням інструментальних засобів [167, c.403–424]. 

Таким чином виокремилася соціофонетика – напрям мовознавства, який 

вивчає варіативність фонетичних одиниць, зумовлену соціальними і 

фонетичними чинниками.  

Основоположником соціофонетики у світі вважається В.Лабов, який 

вивчав залежність вимовних варіантів від соціальних чинників у мовленні 

жителів Нью-Йорка. На думку В.Лабова, соціофонетика розширює погляд 

на функції мови, концентрує увагу на її соціальному використанні та 

відкидає обмеження, що накладаються традиційною лінгвістичною 

дисципліною на чинники та характер методів дослідження [240, с.5–31].  

Основи того, що сьогодні називають соціофонетикою, були закладені 

В.Лабовим, М.Ягером і Р.Штайнером у 1972 році, коли вони презентували 

своє акустичне дослідження голосних [240]. П.Фоулкс і Дж.Докерті 

вважають, що термін «соціофонетика» увійшов у науковий обіг у минулому 

столітті і вперше був ужитий у 1974 році у неопублікованій дисертації Деніз 

Дешайе-Лафонтен (Denise Deshaies-Lafontaine) [200, с. 409–438.]. П.Фоулкс 

і Дж.Докерті зазначають, що соціофонетика – це напрям лінгвістики, в 

якому при дослідженні поєднують використання фонетичних та 
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соціолінгвістичних методів [200, с. 703–704]. На думку дослідників, термін 

«соціофонетика» виник, аби підкреслити змінність мовлення, адже тривалий 

час розглядалися лише мовні зміни в цілому, переважно лексичні, 

синтаксичні [200, с. 704]. Окрім цього П.Фоулкс і Дж.Докерті зауважують, 

що домінування теоретичних моделей та методологічних традицій, 

спричинило ігнорування впливу соціальних чинників на звукові модифікації 

в межах традиційної фонетики, а звукова змінність залишається й досі 

«периферійною», оскільки для фонетики і фонології існує «ідеальний 

мовець». Відмінності між носіями певної мови і відповідно індивідуальне 

мовлення як матеріал дослідження були поза увагою науковців. 

Соціофонетичний підхід дав можливість поглянути на фонетичні явища 

інакше [198, с. 410]. «Переплетення соціофонетичної та мовної інформації в 

мовленні настільки тісне, що кожне природне людське висловлювання 

демонструє мовну інформацію, індексуючи один чи декілька соціальних 

чинників» [198, с.412]. 

Проблематику соціофонетики було окреслено у 1979 році під час 

Міжнародного конгресу з фонетики. У статтях та виступах В.Лабова, 

В.Германа, В.Дресслера і Р.Водака, які брали участь у конгресі, йшлося про 

змінність фонетичних одиниць внаслідок соціальних чинників [202, c.703–

754].  

У довідниковій лінгвістичній літературі термін «соціофонетика» виник 

лише у 2003 році. Його описав Д.Крістал, додавши до словникових статей  

5-го видання словника «Лінгвістика і фонетика». Автор словника, окрім 

терміна «соціофонетика», подає ще й «соціофонологія», проте без 

зазначення особливостей цих напрямків [181, с. 441].  

Соціофонетичні студії охоплюють аспекти фонетичної і фонологічної 

структури, адже вимовні варіанти безпосередньо співвідносяться з певними 

соціальними категоріями. Зокрема при вивченні мовних явищ враховують 
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стать мовця, вік, етнічну належність, соціальний клас, професію, місце 

народження, стиль мовлення [200, с.706]. Тобто крізь призму 

індивідуального породження мовлення з урахуванням соціофонетичного 

підходу можна визначити фонетичну перспективу певної мови, яка 

виявляється на сегментному і суперсегментному рівнях у лінійному 

поєднанні мовних одиниць. 

Потенціал соціофонетики пов'язаний з процесом диференціації 

функцій мови/мовлення. Мова як усталена система, кодифікує можливі 

випадки варіювання мовних одиниць, але обмежено, натомість у мовленні 

трапляється набагато більше фактів звукової модифікації, що зумовлено 

мовленнєвим контекстом, де кожна реалізація одиниці щоразу є іншою з 

погляду фізіології і біології. Не всі факти варіативності доступні для 

вивчення соціолінгвістичними методиками спостереження. Соціолінгвісти 

розуміють фонему як сукупність інваріантів й варіантів, які проявляються в 

мовленнєвому матеріалі. А саме визначення поняття варіативності 

обмежене зумовленістю соціальних та територіальних чинників, у ньому не 

враховується внутрішньомовні передумови змінності мовних одиниць та 

їхні індивідуально-фізіологічна залежність як від конкретної мови, так і від 

окремого мовця. Тобто процес породження мовлення, який залежить, з 

одного боку, від артикуляційної бази мови, а з другого – від фізіологічних 

особливостей мовця, не охоплений поняттям варіативності в межах 

соціолінгвістики і соціофонетики зокрема. Окрім цього, соціолінгвістика, як 

і соціофонетика загалом, зосереджені на фіксації варіативності. 

Соціофонетист, досліджуючи мовленнєві явища, не зобов‟язаний робити 

висновки розпорядчого характеру, він може обмежитися констатацією 

отриманих результатів. Наприклад, 30% респондентів говорять так, а 70% 

вимовляють інакше. Оскільки основне завдання соціофонетики – 

повідомити про ступінь поширення явища і чинники впливу на це явище, 

вона не зобов‟язана давати відповідь на запитання: що є нормативно, а що 
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ні. Водночас соціофонетика, перебуваючи в тісному звʼязку з фонетикою, 

стимулює розвиток останньої. Фіксуючи факти варіативності, змушує 

переглянути теоретичні догми мовної системи, межі норми [101, с.17–30].  

Усе це демонструє необхідність поєднання соціолінгвістичних 

методик, соціофонетичного підходу з традиційною фонетикою і як 

результат дозволить отримати об‟єктивні дані щодо особливостей 

варіювання індивідуального породження мовлення з проекцією на мовну 

систему та її розвиток. 

Соціолінгвістика й соціофонетика зокрема дали можливість поєднувати 

власне фонетичні методики з соціологічними, і в результаті вивчати 

варіативність фонетичних явищ та їхнє функціонування, співвідносячи 

мовну норму та узус.  

В Україні соціофонетичні студії розвинуті недостатньо, хоча з 60-х 

років XX століття інтерес до вивчення соціальної зумовленості 

лінгвістичних явищ збільшився, що зумовлено суспільною потребою. На 

відміну від зарубіжних соціолінгвістів, які вивчали варіативність усіх 

мовних одиниць (від фонеми до речення) з застосуванням різноманітних 

методів дослідження (активно використовуючи можливості статистичних 

методів, а згодом й інформаційних технологій), українські дослідники 

писали переважно про проблеми мовної політики у країні, про різні аспекти 

двомовності, застосовуючи переважно соціологічні методики (переважно 

спостереження), і вивчаючи переважно лінгвальну інтерференцію на 

лексичному рівні. У 80-х роках ХХ століття українські лінгвісти поступово 

відходять від попередніх стереотипів, розвивають нові напрями та методи 

дослідження, зокрема починають вивчати суспільну природу української 

літературної мови (у синхронії та діахронії) (Б.Ажнюк, В.Радчук, І.Фаріон), 

соціальну диференціацію української мови (Л.Ставицька), вивчають мовну 

ситуацію в незалежній Україні, мовну політику країни (Л.Масенко) тощо.  
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У 90-х роках ХХ століття дещо пришвидшила розвиток українських 

соціофонетичних студій сформована соціолінгвістична школа в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Засновниками нового 

наукового напряму стали Ю.Жлуктенко, О.Чередниченко, Л.Прокопова, 

О.Семенець [100, 72]. У рамках цієї школи розвивається соціофонетичний 

підхід до вивчення мовних/мовленнєвих явищ, представниками якого були 

Л.Прокопова та Н.Тоцька. Л.Прокопова зазначала, що в дискусіях про 

перспективи та основні напрямки розвитку літературної норми неминуче 

виникало питання про те, який соціолект або діалект впливає на 

формування норм мови та мовлення [116, с. 163]. Зважаючи на це, 

актуальним став перегляд вже напрацьованих теоретичних матеріалів з 

урахуванням діяльнісного підходу до мовних явищ, тобто фонетисти почали 

звертати увагу на відтворення та породження мовлення (якісний та 

кількісний аналізи). Т.Бровченко [25], Н.Тоцька [134], Л.Прокопова [113, 

116], Л.Українець [138], О.Бас-Кононенко [7], А.Багмут [5], Н.Плющ [106], 

П.Вовк [34, 35], З.Дудник [50], В.Берковець [12], О.Іщенко [65], 

Н.Вербич [29, 30, 31] та інші науковці вивчали мовлення з точки зору 

фізіології та біології, намагалися віднайти акустичні кореляти 

артикуляційним процесам породження мовлення, закономірності 

породження мовлення, факти змінності фонетичних явищ. Такі дослідження 

здійснювалися в межах традиційної фонетики з застосуванням 

експериментально-фонетичного методу, і хоч без системного використання 

понятійно-категорійного апарата соціально зорієнтованих дисциплін, однак 

у працях зазначених фонетистів простежується порушення проблеми 

взаємозв‟язку мови і мовлення, змінності мовних одиниць, спричиненої 

дією індивідуальних, внутрішньосистемних та соціальних чинників.  

Стаття Л.Прокопової, Н.Тоцької «Соціофонетичний нарис українського 

мовлення сучасної молоді (велике місто – мале місто – село)» [ 114, с. 17–

26], у якій йдеться про диференціацію вимови за ступенем урбанізації на 
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прикладі мовлення студентів-філологів, є першим соціофонетичним описом 

мовлення сучасної молоді в Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка. Л.Прокопова та Н.Тоцька на прикладі малої соціальної 

групи за допомогою методу спостереження вивчали варіативність мовлення, 

а саме як може змінюватися вимовна норма у зв‟язку зі зміною соціального 

статусу. Це дослідження не є інноваційним з огляду на залежність 

варіювання мови і мовлення, воно є показовим щодо визначення 

взаємозв‟язку соціальних та мовних структур, тобто як крізь призму 

соціофонетики можна вивчати варіювання фонетичних явищ, межі вимовної 

норми та її можливостей.  

Соціофонетичний підхід при дослідженні варіативності мови/мовлення 

використали також О.Петренко та Д.Петренко. Так, О.Петренко вивчав 

соціолект студентів Німеччини за допомогою соціолінгвістичних методик, 

зокрема методу «напів стандартного інтерв‟ю», методу «включеного 

спостереження», методу «потайного запису», тесту «самооцінки». Отримані 

результати показові з погляду соціальної стратифікації мови: кожна людина 

є носієм соціального, і відповідно до розподілу соціальних функцій 

змінюється вимовна норма мовців, що простежується у фоностилістичній 

варіативності мовлення соціальної групи [100, с.114–120]. Ідеї науковця 

були розвинені у працях Д.Петренка, який за допомогою методу 

спостереження вивчав соціально зумовлену фонетико-фонологiчну 

варiативність нацiональної мови як цілісної структури на прикладі мовлення 

носіїв німецької мови Німеччини [103]. За Д.Петренком, одиниці вимовних 

варіантних структур можуть розглядатися як «фонологічні змінні», а їх 

реалізація в мовленні інформантів надає можливість встановлювати змінні 

реалізації для кожної фонологічної змінної та її варіантів у різних ситуаціях 

спілкування мовців [103]. Застосувавши соціфонетичний підхід В.Лабова, за 

яким кожна людина в колективі є показником змінності мови, дослідник 

встановив, що мовлення політиків Німеччини характеризується вживанням 
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некодифікованих вимовних варіантів, не зафіксованих у словниках 

німецької мови, але широко використовуваних носіями сучасної німецької 

мови [103]. Тобто науковець на синтагматичному рівні функціонування 

фоностилістичних явищ досліджував варіативність мови/мовлення. 

Функціонування українських фонем у синхронії і діахронії на прикладі 

львівського койне вивчає Г.Сікора. Порівнюючи історичне і сучасне звукове 

поле окремих фонем, зокрема /f/, /g/, / / /  /, дослідниця відзначає ширший 

діапазон, порівняно з літературним стандартом, уживання аналізованих 

фонем, зумовлений суто лінгвістичними чинниками – позицією у слові, а 

також екстралінгвістичними – історією формування львівського койне як 

самобутньої локальної мовленнєвої культури [123, с.51]. 

Сьогодні серед найновіших – соціофонетичні дослідження 

М.Дружинець, яка, використовуючи метод спостереження, розглядає 

українське усне мовлення синхронно і діахронно у психо- та 

соціофонетичному аспектах [46]. М.Дружинець зауважує, що вимовні 

норми, хоч і сформовані, але процес становлення орфоепічних норм 

української літературної мови недостатньо вивчений. Зважаючи на це, 

науковець на прикладі пам‟яток давньоукраїнської мови демонструє 

«зв'язок нової української літературної мови зі старою: наявність 

народнорозмовних, насамперед загальноукраїнських вимовних явищ у 

пам‟ятках, писаних старою книжною мовою, є свідченням того, що для 

нової української літературної мови був підготовлений ґрунт у старій 

літературній мові. Отже, між новою і старою, давньою українською 

літературною мовою існує зв'язок, органічна спадковість» [47, с. 21]. Тобто 

варіативність демонструє реальне вживання одиниці в мовній практиці, з 

одного боку, а з іншого – історичну перспективу. М.Дружинець аудитивно 

аналізує мовлення молоді різних сфер та соціальних груп крізь призму 

орфоепічної варіативності, описує девіації та співвідносить їх із нормою та 

історичною перспективою [48, с. 16–30.].  
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У навчальній лабораторії експериментальної фонетики Інституту 

філології КНУ імені Тараса Шевченка (завідувач – З.Дудник, науковий 

керівник – О.Бас-Кононенко) проводяться дослідження сучасного 

українського усного мовлення, зокрема й варіативності звукових одиниць, із 

застосуванням експериментально-фонетичного методу (артикуляційних 

прийомів – прямого палатографування, акустичних – осцилографування, 

спектрографування). На думку З.Дудник, психофізіологічні умови 

звукоутворення і варіативність як сутнісні властивості живого мовлення 

репрезентують індивідуальний рівень аспекту породження мовлення [51, 

с. 124]. Завдяки цьому можна вийти на функціональний рівень існування 

звукових явищ як мовленнєвої категорії, в межах якої здійснюються 

численні звукові модифікації, малопомітні в інших умовах дослідження. 

О.Бас-Кононенко на матеріалі трьох орфоепічних словників, які 

охоплюють період другої половини ХХ – початок ХХІ століть, 

проаналізувала стан вимовних норм української мови. Дослідниця зауважує: 

«живе мовлення рясніє безліччю різноманітних артикуляційно-акустичних 

виявів як окремих звукових одиниць, так і цілих звукосполук. Тривалі 

впливи на мову різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників можуть 

змінювати певні усталені фонетичні явища і навіть породжувати нові. 

Проблема полягає в тому, як визначити, які зміни для мови є природними, 

органічними й потрібними, а які небажаними» [9, с. 103–114]. О.Бас-

Кононенко наголошує на потребі перегляду орфоепічних норм, 

зафіксованих у словниках із неточностями й різнотлумаченнями, 

непоправною варіантністю, що зумовлено недостатньою кількістю 

експериментальних фонетичних досліджень сучасного українського усного 

мовлення.  

Дисертація О.Плахотнікової «Корпус українського усного мовлення: 

теоретичні засади побудови й основи практичного втілення» започаткувала 

один з нових напрямів у роботі лабораторії, пов'язаний з активним 
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розвитком корпусної лінгвістики. Предметом її дослідження стала 

«фонетична варіативність норм літературної вимови, типова для сучасного 

українського усного мовлення (на матеріалі аудіозаписів створеного 

Корпусу)» [105, c.16]. У сфері фонетичних досліджень, зауважує авторка, 

корпуси усного мовлення ілюструють взаємодію звуків у потоці мовлення 

та варіативність усного мовлення [105, с.101], що зумовлює потребу у 

вивченні реального функціонування фонетичних одиниць у синхронії.  

Про вивчення соціально-фонетичних взаємозв'язків говорила Г.Мацюк: 

«…сьогодні бракує емпіричного матеріалу про різні аспекти взаємодії мови 

та суспільства. Наприклад, немає банку даних про мовлення людей різного 

віку, починаючи з дитячого, немає записів мовлення людей, які працюють 

за межами України, ніхто не вивчає мовлення іноземців, мігрантів тощо» 

[87, с. 5–20].  

Аналіз праць українських лінгвістів показав, що існує потреба у 

вивченні варіативності одиниць фонетичного та фонологічного рівнів із 

залученням нових підходів, які б дали змогу з‟ясувати межі варіювання 

індивідуального породження мовлення, а отже, дозволять переглянути 

класифікації звукових одиниць, вироблених не на основі їх сучасного 

функціонування. 

1.2. Варіативність і варіантність: кореляція денотативно-

сигніфікативних ознак категорії «зміни» 

Варіативність – це основне поняття соціофонетики, як і 

соціолінгвістики в цілому. Однак у мовознавстві існує низка термінів – 

варіативність, варіантність, варіація, варіант, варіювання – активно 

використовувані на всіх рівнях мовної системи. Ці лінгвістичні терміни 

вперше з‟явилися у працях з фонології при описі реалізації мовних одиниць 

у мовленні (роботи Празького лінгвістичного гуртка) [111]. Із розвитком 

прикладної фонетики та соціофонетики в сучасному мовознавстві вже 
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усталені традиційні терміни почали використовувати при дослідженні 

змінності мовних явищ, плутаючи їх між собою. 

В українських мовознавчих довідниках і словниках терміни на 

позначення категорії «зміни» описано переважно з точки зору фонології. 

Так, в лінгвістичних словниках знаходимо тлумачення варіанта або 

«алофона» (чи «алофонеми» – термін Ю. Маслова) як звукової реалізації 

фонеми разом з головним її виявом (інваріантом) в мовленні, яка може 

видозмінюватися [40, c.31–32; 75, c.227]. За О.Селівановою, варіантом 

фонеми є звук, який в мовному потоці змінюється у сигніфікативно слабкій 

позиції. О.Селіванова зазначає, що це поняття використовується 

представниками МФШ поряд із термінами «головний вид фонеми», 

«гіперфонема», «варіація» згідно з морфематичним принципом 

встановлення фонеми [129, c.56]. Варто зауважити, що існують різні 

терміни на позначення реалізації фонем, які називають варіантами – у 

традиції Празької школи, варіантами (варіаціями) – у глосематиці, 

варіантами і варіаціями – у традиції МФШ, «відтінками» і різновидами 

фонем – у ЛФШ, алофонами – у дескриптивістів, фонемоїдами – у теорії 

фонології С. Шаумяна. Відмінності у термінології спричинені різними 

поглядами фонологічних шкіл на реалізації фонеми. Для одних звукове поле 

фонеми є ширшим, а для інших – вужчим. Так, у традиції МФШ звукове 

поле включає поняття варіанта (як реалізація фонем, яка збігається з 

реалізаціями інших – однією чи декількома) та варіації (як реалізація фонем, 

яка не збігається з реалізацією інших) фонем. Розрізнення варіантів та 

варіацій було запропоноване Р. Аванесовим та В.Сидоровим [120, c.161–

162].  

У лінгвістичному словнику знаходимо: «Різновид (відтінок) фонеми, 

який виступає замість головного вияву фонеми в сильній позиції або під 

впливом звукового оточення і не збігається з іншими фонемами чи виявами 

інших фонем певної мови, називається варіацією. Варіації є комбінаторними 
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чи позиційними» [40, c.33]. Відмінність варіанта і варіації, за 

О. Селівановою, в тому, що варіацією фонеми є звук у мовному потоці, який 

змінюється й розрізнюється як фонема, проте не сприймається так само 

(наприклад, кількісна редукція голосних в українській мові). Тоді, як 

варіант не розрізнюється як певна фонема через нейтралізацію 

диференційних ознак (наприклад, асиміляція й оглушення в кінці слова 

приголосних) [129, c.56–57]. Очевидно, в енциклопедії розрізнення 

зазначених термінів викладено за традицією МФШ. 

Іншомовними відповідниками термінолексем варіанта та варіації є: 

англійській – variety як варіація, розмаїтість; variant – варіант, відмінний від 

інших; в іспанській la variedad, la diversidad – відмінність, варіація та el 

variente – варіант. В закордонних виданнях можна помітити, що variation 

вживається на позначення всіх лінгвістичних явищ зміни, проте найчастіше 

означає варіювання як процес. Це пояснюється полісемантичністю наукової 

термінології [68].  

Розмежування понять варіативності та варіантності в англомовних 

працях помітне лише контекстуально. Варто зазначити, що в перекладних 

словниках знаходимо слова з семантикою зміни. Наприклад, variance на 

позначення розбіжності у формі, невідповідності, розходження (вважаємо 

цю лексему відповідником варіантності), variability – мінливий, тенденція 

змінюватися (на нашу думку, ця лексема відповідає варіативності) та 

«linguistic variable» [68, 230]. Останнє поняття перекладається як 

«лінгвістична змінна» і введене в науковий обіг в середині ХХ століття 

В. Лабовим [230, c.145]. Під мовною змінною дослідник розуміє набір форм, 

що існують в мові для вираження однієї й тієї самої ідеї (saying the same 

thing). Кожен вияв змінної називається варіантом [26, c.22–23]. Професор 

Колумбійського університету В. Лабов у книзі, виданій за матеріалами його 

дисертації («Соціальна стратифікація англійської мови в Нью-Йорку»), 

наголошує, що variation є соціально і стилістично стратифікованим, тому в 
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колективі не існує людини, яка б не використовувала у своєму мовленні 

варіантів [26, c.64]. У цьому контексті американський соціолінгвіст 

говорить про варіативність, оскільки поряд з поняттям мовної змінної як 

сукупності варіантів В. Лабов розтлумачує терміни вільного варіювання – 

однаковий ступінь вірогідності появи одного або іншого з допустимих 

варіантів; та «інгерентна варіативність» як властива від природи внутрішня 

змінність. Під останнім терміном В. Лабов розуміє здатність одиниці 

варіювати в певному оточенні залежно від соціально-стилістичних чинників 

[26, c.123]. Отже, за В.Лабовим, варіативність – це внутрішньо зумовлена 

властивість мови, яка допускає варіантність на рівні системи мови, при якій 

варіант є реалізацією варіативності в мовленні.  

В англійській фонетичній термінології варіювання – variation – 

трактується як якісна зміна фонем, яка виникає в результаті різних видів 

редукції та інших модифікаціях тембральної характеристики. Англійське 

«variety» у вказаному словнику є фонетичною категорією, завдяки якій 

можна характеризувати конкретніші особливості. Наприклад, ступені 

підняття язика відносно твердого піднебіння [137, c.298]. Тому variety ми 

вважаємо відповідником варіації. 

Поняття варіативності та варіантності у вітчизняних дослідників 

розглядаються і як тотожні і як відмінні.  

Так, у словнику лінгвістичних термінів варіативність як 

загальнолінгвістичне поняття трактується як: «наявність різновидів: 

видозмін у мові і мовленні, що викликана різними умовами вживання 

мовних одиниць, а також відмінністю в належності мовців до соціального 

чи територіального середовища» [40, c.32–33;]. В іншому словнику 

знаходимо лише термін варіантність, проте у двох значеннях: 1) спосіб 

представлення модифікації або різновиду мовної одиниці та як 2) термін, 

який характеризує існування і функціонування одиниць і системи мови 
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загалом [124, c.70–71]. Стає очевидним, що цей термін трактується широко, 

як англійський відповідник variation, а тому охоплює два поняття – 

варіантність та варіативність. 

Л. Вербицька, досліджуючи проблему співвідношення нормативності і 

варіювання, пояснює, що варіативність є обов‟язковою ознакою мови, 

«визначається та нав‟язується нею». Варіативність є причиною виникнення 

варіантності, яка, на відміну від попередньої, не провокується мовою, а 

дозволяється нею [28, c.15]. Відповідно варіантність є системним явищем, 

яке передбачає співіснування в мові певної одиниці у двох модифікаціях, не 

пов'язаних зі зміною її семантичної функції [157, c.3]. На думку 

К. Горбачевича, основними причинами варіантності є вплив територіальних 

діалектів, контакти з іншими мовами [41, c. 24].  

Схоже трактування варіантності знаходимо в енциклопедії 

О.Селіванової, де вказана термінолексема тлумачиться як явище видозміни 

якоїсь рівневої ознаки мовних одиниць, що призводить до існування їхніх 

паралельних форм і є виявом їхньої надмірності чи економії, тенденцією 

розвитку мови, наслідком її функціонально-стилістичного й 

територіального розшарування. В енциклопедії наведено й друге значення 

варіантності – як фундаментальної ознаки мовної системи і мовлення, що 

передбачає різноманітність мовленнєвих реалізацій, яка може бути штучно 

уніфікована до комплексу спільних ознак [129, c.57]. Очевидно, друге 

значення розглянутого терміна відповідає варіативності, оскільки мова йде 

про діапазон варіантів. Перше ж стосується варіантності як системного 

явища. 

На думку О. Кулинича, варіантність – спосіб існування мовної системи 

й норми. Це потенційна властивість передачі однієї ідеї різними мовними 

засобами. Варіантність вживається на позначення варіантів мовної системи 

[77, c.19]. Якщо варіантність – існування декількох способів звукового 
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вираження тієї самої мовної сутності, то варіативність – здатність мовної 

одиниці мати більше ніж один спосіб звукового оформлення [77, c.21].  

Якщо в загальнолінгвістичному розумінні під варіативністю розуміють 

можливі з погляду функціонування системи видозміни мовної одиниці, 

зумовлені й передбачувані умовами, ситуацією і контекстом їхньої 

реалізації (Л.Щерба, В.Жирмунський, В.Лабов, Е.Хауген, П.Традгілл), то 

під фонетичною варіативністю варто розуміти видозміну, зумовлену 

позицією фонеми у слові, впливом сусідніх звуків, наголосом тощо, а також 

індивідуальними особливостями вимови в конкретний момент [28, c.14].  

У соціофонетичних дослідженнях останнього десятиліття лінгвісти 

намагаються чітко розмежовувати поняття варіативність та варіантність, 

дотримуючись думки про те, що процес варіювання на фонетичному рівні є 

передумовою змінності в діахронії, що закладена у внутрішній системі мови 

і конкретних соціально-історичних формах її існування [127, c. 31]. 

Так, А. Шарандаченко, досліджуючи варіативність вокалізму і 

консонантизму в американських засобах масової інформації на матеріалі 

американського варіанта англійської мови, описує процес того, як новий 

варіант входить у мову і набуває статусу норми. Дослідник пояснює, що 

«вимовна норма визначає діапазон варіювання звукових структур 

(Г. Торсуєв) через відбір варіантів, наявних у системі. Новий варіант 

з‟являється там, де з якоїсь причини система виявляється нестійкою; сфера 

його вживання поступово розширюється, і – як наслідок – варіант починає 

набувати статусу норми. Інновація також може стати фактом норми, якщо 

не суперечить тенденціям мовного розвитку» [147, c.4].  

Ю. Дорофєєв терміни «варіативність» та «варіантність» спочатку 

вживає як синонімічні: «Варіантність (варіативність) і пов‟язані з ними 

терміни варіант, інваріант, варіювання, а також похідні від них є 

міждисциплінарними, з їх допомогою зазвичай характеризують структуру, 
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існування і функціонування об‟єктів, що належать до різних сфер дійсності 

[45, c. 23]. Однак далі, розмежовуючи вказані поняття, уточнює, що 

«варіювання – процес, явище, що супроводжує розвиток мови; варіантність 

– властивість мови, що служить умовою цього процесу; варіативність – 

результат цього процесу, що виражається в існуванні різних варіантів мови; 

а варіант є формою реалізації мови або мовної одиниці в певних умовах 

функціонування» [45, c.25]. 

О.Ходаковська зауважує, що у визначенні причин мовних змін, які 

викликають появу варіантів, варто дотримуватися концепцій Г. Степанова, 

Б. Серебренникова та В. Журавльова щодо провідної ролі соціальних 

чинників у розвитку мови. Поняття варіативність О. Ходаковська розглядає 

як узагальнену здатність мови до видозміни одиниць певного рівня, 

варіювання – як більш конкретний вияв формального процесу змін мовних 

одиниць, а варіантність – часткове поняття, яке варто трактувати як 

модифікацію елементів, що не мають значних діахронічних, стилістичних, 

прагматичних розбіжностей [143].  

У фонетиці варіантність розглядається на рівні системи, оскільки є 

способом існування і функціонування мовних одиниць. Це поняття варто 

використовувати при дослідженні значущих одиниць мови, зокрема на 

фонологічному рівні. Фонетична варіативність є внутрішньою властивістю 

мови, що пояснюється її відкритістю та потенційністю. Під поняттям 

варіативність розуміють видозміна, яка спостерігається в мовленнєвому 

потоці і реалізується через варіанти. У соціофонетичних дослідженнях 

вживають поняття мовна змінна на позначення діапазона варіативності. Під 

діапазоном варіативності розуміємо сукупність варіантів фонем, які 

допускаються (є можливими) системою мови. Наприклад, фонема /з/ 

реалізується в мовленні у своєму основному алофоні [з] – [зáраз] та в 

неосновних, наприклад, [зº] – [зºýбр], [зᶜ] – [рºозᶜсéрдиᵉтᵉис'а] тощо. Всі 

наведені та можливі неосновні варіанти разом із основним утворюють 
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звукове поле фонеми /з/. Відповідно це і є варіативністю, яка реалізується в 

мовленні. Прикладом варіантності можуть бути фонеми /у/ та /в/, які є 

звуковими формами того самого прийменника: у ній та в ній[68].  

Отже, аналіз праць показав, що поняття «варіативність» та 

«варіантність» варто розмежовувати залежно від вживання: варіативність – 

для опису звукового (алофонного) поля фонеми, варіантність – щодо 

взаємозамінності самих фонем. У соціофонетичних дослідженнях доречно 

послуговуватися поняттям варіативність як можлива (допустима) змінність 

мовних явищ, спричинених впливом внутрішньосистемних і соціальних 

чинників. Отже, варіативність – це ознака функціонування мови, характерна 

як мові в цілому, так і для певної соціальної групи людей.  

1.3. Соціальна група як джерело дослідження варіативності 

фонетичних одиниць 

Варіативність є однією з основних характеристик мовлення будь-

якого мовця, вона не є випадковим явищем. Це результат впливу 

конкретних чинників, які регулюють механізми мовних змін [197, c.495]. 

Зокрема істотним є взаємозв‟язок звукової форми мовлення з соціальними 

чинники (вік, національність, професія, територіальна належність тощо), а 

отже, для соціофонетичного дослідження важливим є вибір соціальної 

групи, яка є репрезентантом мовних змін. Відповідно до теорії 

соціофонетичних студій, не існує людини в колективі, яка б не 

використовувала у своєму мовленні варіантів. Тому навіть одинична 

відмінність якогось сегмента може бути показовою щодо соціальної 

варіативності, за умови, що цей сегмент вивчається дослідником у різних 

позиційно-комбінаторних контекстах. 

Теоретичні напрацювання з питання соціальної диференціації 

суспільства розробили: В.Лабов [233, 234], Дж. Фішман [140], 

А.Швейцер [149], Н.Мечковська [90], Л.Масенко [83] тощо.  
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Як зарубіжні, так й українські дослідники, розглядають критерії вибору 

соціальної групи, орієнтуючись на соціологічні студії.  

Так, вивчаючи проблему виокремлення соціальних груп у Німеччині, 

О.Петренко [99–102] спирається на праці відомих соціологів, водночас 

подає власні результати дослідження, отримані за допомогою методу 

опитування. Відповідно до них більшість сучасних німців дотримуються 

трьох моделей поділу на соціальні групи: економічної (рівень доходу), 

соціальної (класи – низький, середній, вищий – поділ 60-х років ХХ 

століття), професійної (враховується вид зайнятості), а також змішану 

(врахування всіх параметрів) [99]. Така диференціація враховує основні 

соціальні чинники, що впливають на мову. О.Петренко зауважує, що велику 

частину в соціальній структурі суспільства становить молодь. Студенти є 

тими репрезентантами, які поєднують основні критерії стратифікації – 

регіональний, професійний, освітній, економічний (різні діти мають різні 

доходи в сім‟ї, деякі зі студентів вже під час навчання починають 

працювати) [99]. Вивчаючи соціальну групу важливо враховувати вплив 

територіального, соціального діалектів із врахуванням вікової, професійної 

диференціації. 

Про доцільність вивчення мовлення сучасної молоді як соціальної 

групи говорили українські дослідники Л. Прокопова, Н.Тоцька. У статті 

«Соціофонетичний нарис українського мовлення сучасної молоді (велике 

місто – мале місто – село)» [114], в якій йдеться про диференціацію вимови 

за ступенем урбанізації на прикладі мовлення студентів-філологів, 

аргументовано вибір студентів як соціальної групи тим, що молодь є 

найчутливіша до новацій. Адже на першому курсі вони проходять «мовну» 

адаптацію і ще виконують ті мовні навички, що були характерними для 

їхнього мовного оточення, де проживали (територіальна група); вже з 

другого-третього курсів формуються в мовний колектив, який має інші 

ознаки, власні. Вони опановують студентський соціолект і вже є членами 



44 
 

соціальної групи. На останніх курсах члени групи можуть дещо змінювати 

свої мовні навички відповідно до тих груп, куди долучаються – професійні 

групи. Таким чином територіальна диференціація тісто пов‟язана з 

соціальною. 

На думку М.Віхмана, віковий критерій є також важливим у доборі 

інформантів, оскільки демонструє фонетичні та мовні відмінності дитини і 

дорослого [283]. Вікова стратифікація відображає соціально визначений 

розподіл вікового континууму або етапи життя. П.Еккерт стверджує, що в 

більшості західних суспільств поділ здійснюють на три групи: діти, молодь 

та дорослі. Кожна група визначається основними відмінностями у типовому 

стилі життя, які, у свою чергу, чинять принципово різні впливи як на 

загальну поведінку, так і на індивідуальне використання мови. Кількість 

етапів, їхні чіткі моделі соціальної поведінки та вплив на мову можуть 

відрізнятися у суспільствах. Важливим є те, що від етапу залежить вибір 

варіантів [190–191]. Відтак молодь цікава з огляду на перехід від сімейної 

моделі говоріння до моделі певної групи (друзів, знайомих по захопленню 

тощо). Про важливість біологічного віку при формуванні соціальних груп 

писали й П.Фоулкс і Дж.Докерті, які вивчали фонетичні особливості 

мовлення 2-4 річних дітей [198]. П.Керсвілл і А.Вільямс на прикладі 

мовлення дітей сільської і міської місцевостей показали віковий вплив на 

фонетичні форми, а також накладання діалектних рис місцевості на їхню 

мову [290], що свідчить про ще один важливий критерій при обранні 

соціальної групи – територіальний. На думку П.Традгілла, територіальна 

диференціація впливає на звукову систему мови, що проявляється в межах 

соціальних громад, де люди старшого віку сільської місцевості вживають 

максимально архаїчні форми. Окрім цього, традиційні діалекти зазнають 

змін через стандартизацію [179], що дозволяє простежити діапазон 

варіативності як загальної вимовної норми, так і територіальної.  
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Окрім цього, на думку Н.Вербич, «з віком голос людини змінюється. 

Це виявляється в зростанні його висоти, сповільненні артикуляції тощо. 

Такі модифікації спричинені зношеністю м‟язів, зменшенням об‟єму легень, 

погано вставленими зубними протезами, курінням. Часто в людей старшого 

віку внаслідок ослаблення рухових функцій мовленнєвого апарата 

утруднюється артикуляція окремих звуків» [31, с.283]. 

Ґендерний критерій при обранні соціальної групи не є визначальним, з 

огляду на те, що ґендер виступає набором соціально рольових 

самоідентифікацій (самовизначень), що можуть збігатися з суто 

біологічними особливостями або суперечити їм. Стать може вказувати на 

«внутрішні» сексуальні переваги, що виражається у звуковому символізмі 

[169].  

Важливим при дослідженні соціальної групи є кількість її учасників. 

На думку М.Барановськи, мінімальна кількість учасників дослідження 

варіативності мовлення залежить від предмета та методів цього 

дослідження. Наприклад, якщо дослідник вивчає фонетичну гру слів, то 

йому необхідно простежити ознаки того, як одна і та сама фонема поводить  

себе в різних словах. Для цього йому не обов‟язково залучати 500 

інформантів, йому потрібно обрати декількох і вивчити фонему в 

найрізноманітніших фонетичних умовах [166, с.202]. За цим принципом 

особливості голосних вивчала Дж.Байбі, яка за частотою вживання 

голосних простежувала їхню видозміну в контексті [177]. Варіативність 

вокалізму в діалектному мовленні на прикладі понад 100 інформантів 

досліджували М.Барановськи [164], А.Дінкін [186], Е.Томас [275]. 

Соціофонетисти аналізували голосні в різному «фонологічному 

середовищі» одного діалекту, що дозволило простежити зміни однієї 

фонеми з орієнтацією на всю фонологічну систему, оскільки зміна однієї 

фонеми безпосередньо пов‟язана з іншою фонемою цієї системи. Як 

стверджують науковці, в цьому й полягає закон мовних ланцюгових змін.  
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Про можливість вивчення варіативності фонетичних явищ на прикладі 

малої соціальної групи йдеться і в працях В.Лабова. На думку лінгвіста, 

статистично зумовлені дані дозволяють зменшувати кількість інформантів 

від 100 до 25 [148, с. 62–63]. 

Обираючи соціальну групу, потрібно зважати й на те, що кожна група 

має свій соціолект, тобто мову, якою спілкується певна спільнота, 

соціальний прошарок або яка переважає в середовищі певної субкультури. 

Члени соціальної групи відрізняються від інших членів соціальних груп 

своїм набором мовних засобів, їх формуванням, добором й використанням 

(лексико-фразеологічних, фонетичних, морфологічних та синтаксичних 

одиниць) [130, с.94–95]. Соціолект властивий для будь-якої соціальної 

групи – професійної, станової, вікової тощо – в межах тієї чи іншої 

підсистеми національної мови [54, с. 21–25.]. У лінгвістиці на позначення 

цього поняття використовують чотири терміни – «арго», «жаргон», «сленг» 

і «соціальний діалект». Найвдалішим, на думку В.Зірки та В.Зінукової, є 

останній, узагальнювальний, термін. Дослідниці підкреслюють, що 

соціолекти не є цілісними системами комунікації, це особливості мови – у 

вигляді слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій, особливостей 

наголосу тощо; основа ж соціолектів – словникова і граматична – зазвичай 

мало чим відрізняється від характерної для певної національної мови [62, с. 

55–56].  

Вивчаючи соціальну групу, ми пов‟язані зі стилем вимови. Для кожної 

соціальної групи, а отже, і для її учасників, притаманним є певний стиль 

вимови (набір мовленнєвих засобів). Кожен соціальний тип мовців володіє 

своїм набором вимовних стилів, які залежать від різних чинників. Під 

стилем вимови розуміють набір мовленнєвих засобів для висловлення 

думок і впорядкування їх в одне ціле. Вступаючи в комунікацію, мовець 

обирає певні мовні засоби, залежно від яких його мовлення в цілому 

відрізняється від мовлення іншого індивіда. Часто такий вибір 
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зумовлюється конкретною ситуацією. Тому вивчення усного мовлення з 

урахуванням вимовних стилів тісно пов‟язане з екстралінгвістичним 

контекстом (мовленнєвою ситуацією та нормою).  

У сучасній лінгвістиці поряд із терміном «стиль вимови» вживають 

«фонетичний стиль», «тип вимови», «вимовний стиль», «фоностиль». Усі 

вони між собою синонімічні. 

Л.Щерба вживає поняття стиль вимови на позначення різних форм 

мовлення, які відрізняються один від одного обставинами та метою 

[155,с. 20].  

С.Гайдучик визначає «фонетичний стиль» як різновид сукупностей 

фонетичних засобів усіх рівнів фонетичної системи, властивих 

висловлюванню певної форми і відповідній мовленнєвій ситуації [37, с.7; 

36, с. 9–10].  

Щодо кількості фонетичних стилів відсутня єдина думка. Так, Л.Щерба 

розрізняв два основні стилі: повний, коли всі склади вимовляються більш 

виразно, і розмовний, що характеризується значно меншою чіткістю 

вимови. Однак науковець наголошував, що обмежуватися двома 

різновидами не варто, оскільки мовлення є багатогранним, і не завжди 

вкладається в певні рамки, зокрема це стосується живого мовлення [154, 

с. 20–21]. Відмінність зазначених стилів полягає в різному темпі мовлення.  

Вже згадуваний С.Гайдучик виокремлює п‟ять фонетичних стилів 

сучасної німецької мови: стиль урочистий, стиль науково-діловий, стиль 

офіційно-діловий, стиль побутовий та стиль невимушений [36, с.13]. Стилі 

вимови певною мірою співвідносяться зі стилістичною диференціацією в 

лексиці, а тому їх можна вважати похідними від останніх. Адже стилістичні 

різновиди на фонетичному рівні утворюють стилі вимови; як у 



48 
 

функціональних стилях мови, так і у фонетичних враховують умови 

комунікації, ситуацію, у якій здійснюється мовлення, мету тощо.  

На зв'язок між лексикою та фонетикою вказувала Л.Прокопова: 

лексичні і фонетичні одиниці мають подібні функції, що дозволяє 

класифікувати єдине лексико-фонетичне стилістичне поле. Її представлення 

лексичних і фонетичних стилістичних ознак за єдиною класифікацію, 

зокрема за Р.Клаппенбах: високий стиль, нейтральний, розмовний, знижено-

розмовний і вульгарний, видається аргументованим і логічним для 

дослідження фонетичних стилів [112, с.44–47]. 

Варто підкреслити, що варіативність мовлення залежить від 

використаного стилю вимови. На цьому наголошував і Л.Щерба [155, с.20], 

і С.Гайдучик [36]. Зокрема С.Гайдучик говорив, що неспішна і виразна 

вимова зумовлює використання повних голосних у деяких ненаголошених 

складах. А приголосні, які вимовляються у «формальному» стилі, іноді 

зникають у розмовному [36, с.9–15]. 

В. Лабов розрізняє careful speech («стиль ретельної вимови») і casual 

speech («стиль невимушеної вимови»). Обидва різновиди інтегруються в 

поняття «контекстуального стилю», який визначається конкретною 

соціальною ситуацією [232, c.209–210]. Перший різновид характерний для 

офіційної сфери формального спілкування і мовець орієнтується на 

літературну норму, а другий – у неформальних щоденних комунікативних 

ситуаціях. Такий поділ, на відміну від інших класифікацій, є більш 

універсальним.  

Отже, соціальна група є джерелом вивчення зовнішніх (соціальних) і 

внутрішньомовних чинників мовних/мовленнєвих змін. Соціальна група – 

це система, об‟єднана спільними критеріями. Кожен мовець цієї системи є 

демонстрантом варіативності вимовної норми, сформованої як власним 

досвідом, так і норми на рівні мови. Тобто, фіксуючи явище варіативності, 
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можна простежити ряд конкретних чинників, що спричинили модифікацію, 

а також мовні/мовленнєві зміни як репрезентативність історичної 

перспективи.  

У дисертації соціальна група обрана за професійною спрямованістю, до 

якої увійшли студенти, здобувачі та викладачі Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 

експерименті взяли участь студенти-філологи першого та третього курсів 

ОР «Бакалавр», аспіранти та викладачі. Дібрану для вивчення варіативності 

губних приголосних групу інформантів (13 осіб) ділимо на такі вікові 

підгрупи: молодь – 9 студентів та дорослі – 2 викладачі і 2 аспіранти. 

Генеральну сукупність нашої групи, на прикладі якої вивчаємо 

варіативність губних звуків сучасного українського мовлення, становлять 

студенти, які, відповідно до вікової стратифікації, найяскравіше 

демонструють варіативність мови/мовлення.  

Дотримуючись вимог і стратифікації дикторів, окрім вікового 

критерію, обрана нами група показова з огляду на територіальну 

диференціацію, адже всі її представники – вихідці з різних регіонів України 

(докладно у додатку А.2.).  

На групу філологів впливають віковий, територіальний критерії. 

Соціофонетичний підхід не вимагає стратифікації дикторів за ґендерним 

критерієм. Зважаючи на це, при дослідженні ґендер не був врахований, хоча 

до соціальної групи увійшли і жінки (11), і чоловіки (2). 

Обраній за професійним спрямуванням групі – філологам притаманний 

свій соціолект, якому на фонетичному рівні властива правильна 

наголошуваність слів, стримана емоційна інтонаційність, чітке 

артикулювання сегментів, що спричинене високим рівнем володіння 

вимовними нормами. Тому їхня мовна норма може вважатися літературною 
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(зразковою), а результати отримані під час дослідження дозволяють робити 

висновки з проекцією на мовну систему. 

У роботі ми будемо орієнтуватися на стилі вимови, запропоновані 

В.Лабовим – («стиль ретельної вимови») і casual speech («стиль 

невимушеної вимови»), оскільки змінність як категорія мови/мовлення не є 

хаотичним чи випадковим явищем, вона системно зумовлена і залежна. 

Зафіксоване одиничне явище варіативності в одного мовця – це результат 

цілого ряду конкретних чинників, регульованих механізмом мовних змін у 

цілому. 

Обираючи соціофонетичний підхід при здійсненні дослідження, ми 

дотримувалися вимог добору і стратифікації дикторів та отриманого 

матеріалу, а з врахуванням внутрішньомовних законів – принципу 

системності та взаємозумовленості і взаємозалежності одиниць мовної 

системи як елементів із внутрішньо притаманною й історично закладеною 

варіативністю. Це дозволить проаналізувати діапазон варіативності губних 

приголосних у мовленні обраної групи і за отриманими результатами 

виявити вплив соціальних чинників. 

1.4. Методологічна база дослідження варіативності звуків 

Соціофонетичні дослідження, як і соціолінгвістичні в цілому, 

спрямовані на аналіз емпіричного матеріалу, оскільки лише на базі значної 

кількості фактів можна робити висновки про функціонування мови. У 

вивченні варіативності мовних явищ, зокрема і фонетичних, в межах 

соціофонетики, застосовують як загальнонаукові, так і власне лінгвістичні 

методи, а також методики соціології, які підлягають істотній модифікації з 

урахуванням специфіки об‟єкта вивчення.  

Виділяють три основні етапи дослідження соціолінгвальних явищ: 

а) збір даних; б) соціолінгвістичний аналіз та в) оцінка достовірності 



51 
 

отриманої інформації. На першому етапі застосовують різноманітні 

методики соціології (спостереження, анкетування, опитування тощо) та 

експерименти, які можна віднести до техніки польових досліджень. На 

другому етапі використовують лінгвістичні методи, завдяки яким 

аналізується зібраний матеріал під час польових розвідок [149, с.157]. На 

третьому етапі апробують отримані дані на достовірність. 

Вивчення варіативності губних приголосних у дисертації здійснено з 

дотриманням цих етапів.  

Збір даних є однією з найскладніших проблем соціолінгвістичного 

вивчення мовленнєвих явищ, оскільки передбачає попередню підготовку. 

Так, для проведення нашого експерименту було складено програму (див. 

додаток Б), яка містила діагностичні фонологічні контрасти, тобто в ній 

було дібрано такі фонетичні умови для губних приголосних сучасної 

української мови, які б максимально демонстрували їхні диференційні риси 

або видозмінювали відповідні звукові одиниці.  

За основу для вивчення губних та їхнього звукового поля з орієнтацією 

на алофонну варіативність фонем взято підхід В.Лабова. Науковець почав 

вивчення соціальної стратифікації англійської мови в Нью-Йорку зі 

збирання статистично обґрунтованих даних від інформантів, які 

уособлювали весь досліджуваний мовленнєвий колектив. Для польових 

розвідок було обрано малу соціальну групу. Збирання матеріалу В. Лабов 

здійснював за допомогою соціологічних методик, зокрема використав 

опитування й невимушену бесіду, для яких детально розробив програму і 

стратегії опитування, зокрема виділив типові ситуації вимови: невимушено-

побутову, питальну (коли інформант знає, що його мовлення хочуть 

дослідити, а тому контролює свої висловлення), читання фрагменту (текст 

містить діагностичні фонологічні контрасти), читання списку слів, 

мінімальних пар тощо [232, 236]. Програма такого типу вважається 
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розширеною. Програма нашого експерименту була складена відповідно до 

розроблених порад В.Лабова, зокрема було дібрано репрезентативний текст, 

список слів, складів із різними фонетичними умова для приголосних  

(додаток Б). 

Цікавим прикладом використання техніки спостереження за 

невимушеним спонтанним мовленням є праці Л. Левіна та Г. Крокетта, які 

досліджували соціально зумовлене варіювання поствокального [r], 

використовуючи спрощену програму опитування. Програма експерименту 

містила дві ситуації вимови – читання речень та окремих слів. Хоч 

опитування й не охопило весь діапазон ситуативно зумовлених стилів 

мовлення, але дослідження такого типу дозволяє зіставити значення 

фонологічних змінних для двох контекстуальних стилів з орієнтацією на 

норму. На думку дослідників, різниця між мовленням інформантів у двох 

запропонованих ситуаціях відображає налаштування мовця на «коректну» 

вимову [148, с. 5, 84].  

За невимушено-побутовим мовленням слід спостерігати анонімно, щоб 

інформатори не підозрювали, що є учасниками експерименту. Це один із 

найскладніших різновидів спостереження. Під час такого спостереження 

інтерв'юер керує лише програмою опитування і не дотримується списку 

завчасно підготовлених питань [232, с. 209–210]. Використання анонімного 

спостереження дозволяє вивчати природну комунікацію. Учасники нашого 

експерименту знали, що їхнє мовлення стане обʼєктом дослідження, однак 

вони були не поінформовані щодо предмета вивчення.  

Цікавим у підході В. Лабова до вивчення варіативності в мовленні є те, 

що дослідник аналізував не лише основний матеріал із запланованої 

програми, а й допоміжний матеріал, який отримував у неофіційній бесіді з 

інформантами [26, с. 24]. Неофіційна бесіда є різновидом анонімного 

спостереження. У нашому експерименті така бесіда велася перед 
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озвученням програми, коли інформант мав повідомити інтерв‟юєру своє 

місце народження, вік та соціальну належність (питальник – див. додаток 

А.1).  

Спостереження за участю дослідника (participan to observation) 

використав Дж. Гамперц під час дослідження мовленнєвого репертуару 

(verbal repertoire) – сукупності мовних форм, що зазнають модифікації при 

взаємодії з соціальними чинниками [38, с. 54–55]. Суть такого 

спостереження полягає в тому, що дослідник виступає в ролі учасника 

комунікативного акту. Воно ефективне при вивченні малих груп, члени 

яких об‟єднані неформальними зв‟язками. Недоліком описаної техніки 

дослідження є те, що лінгвістові потрібно контролювати весь мовленнєвий 

акт і змінювати теми обговорення з урахуванням граматичних та соціальних 

обмежень [284, с. 151–152].  

Збір матеріалу може супроводжуватися труднощами різного типу, які 

знижують достовірність отриманої інформації. Для описаних вище способів 

збору даних характерна орієнтація на повсякденно-побутове мовлення. 

Результати, отримані таким чином, демонструють природне вживання 

варіантів, оскільки інформанти не намагаються контролювати чи 

коригувати свої висловлення. Зібрана в такий спосіб інформація не є 

повністю об‟єктивною, оскільки дослідник керує експериментом, варіюючи 

контексти за вимогою, що впливає на об‟єкт спостереження. До того ж, 

з‟ясування закономірності будь-якого мовленнєвого явища передбачає 

систематичне вивчення. Варто підкреслити, що систематичне 

спостереження за мовленням створює певну мовленнєву ситуацію, яка по-

своєму впливає на стиль вимови, спонукає інформанта до «коректності» 

мовлення і стимулює орієнтуватися на літературний стандарт. Явище, коли 

при спостереженні відчувається вплив спостерігача чи коли інформант 

прагне догодити дослідникові, показати себе з найкращого боку, у 

соціолінгвістиці називається «observer‟s paradox» (парадокс спостерігача) 
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[232, с. 209–210]. Небажання брати участь в анкетуванні або тестуванні, 

непродуманість форми та змісту анкети чи тесту, двозначність питання 

також можуть зумовити недостовірну інформацію.  

Парадокс спостерігача відсутній, коли дослідник не контролює акт 

спілкування, а інформант не знає, що є учасником експерименту. 

Прикладом неконтрольованого спостереження може бути аудіозапис 

процесу мовленнєвої комунікації, що розгортається перед спостерігачем у 

живій ситуації [149, с.164]. Такий прийом застосував В. Лабов: він 

записував на диктофон мовлення підлітків, які гралися у дворі, та 

відвідувачів кафетерію. Недоліком неконтрольованого спостереження є те, 

що соціальна інформація про учасників експерименту недостовірна, 

оскільки їхній соціальний статус визначається спостерігачем візуально.  

Варто зауважити, що з появою соціофонетики лінгвістичну анкету 

(питальник) адаптували до специфіки зазначеного напряму. М.Панов 

зазначає, що до фонетичної анкети додали екстралінгвальні запитання: чи 

заслуговує інформант на довіру, чи чує він себе, чи об‟єктивно оцінює свою 

вимову. Водночас удосконалили лінгвістичні запитання так, щоб зменшити 

орфографічне втручання. Тобто змінили форму постановки самого 

запитання: першопочаткове звучало «різко» (або – або), а згодом 

видозмінили до більш тактовної форми (наприклад, «У якому слові Ви 

вимовляєте [с] більш м‟яко?»). Варто наголосити, що форма самого 

запитання, як виявилося, також впливає на характер результатів [96, с. 208–

210].  

На другому етапі соціолінгвістичного дослідження відбувається 

опрацювання зібраних даних. Тут використовують різновиди кореляційного 

аналізу, який застосовують для вивчення взаємозв‟язків між змінними 

величинами. Метою кореляційного аналізу є визначення частотності, 

причин та залежності «спільного варіювання» (co-variance) мовних та 
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соціальних явищ [149, с.165]. Опрацювання зібраних даних виконують за 

допомогою модифікованих методів генеративної граматики (наприклад, 

variable rule, запроваджений В. Лабовим); аналізу «структурних наслідків» 

У. Вайнрайха та інших, а також традиційних методів мовознавства – 

порівняльного, зіставного, типологічного, експериментально-фонетичного 

тощо. У нашому дослідженні аналіз даних проведено за допомогою 

лінгвістичних методів.  

Цікавий підхід до дослідження мовлення розробив К. Пайк, доктор 

Мічиганського університету (США). У центрі його уваги перебуває людська 

поведінка, яка включає дискретні одиниці – «еми», тобто одиниці, які 

характеризують мовну і немовну діяльність. Спочатку К. Пайк відібрав 

дискретні одиниці мовної поведінки (фонеми і морфеми), а потім застосував 

до них емічний аналіз. Цей аналіз передбачає врахування «стимулу» і 

«реакції» учасників мовленнєвого акту, а тому дозволяє визначати причини 

появи можливих та допустимих варіантів в мовленні [257, c.54–55, 377]. 

Емічний аналіз К. Пайка за принципами реалізації має схожість із 

дистрибутивним аналізом. 

Привертає увагу етнографічний аналіз мовлення, запропонований 

антропологом та етнографом мовлення Д. Хаймсом. Мовознавець 

наголошує, що будь-яке висловлення, що існує в контексті, 

протиставляється іншому, тому одиниці мовлення потрібно досліджувати в 

різних ситуаціях (стилях мовлення) з орієнтацією на індивідуальні системи 

мовців, які дають можливість визначати діапазон варіативності мовлення 

[141, c. 42–95]. Дослідник поєднав у своєму підході психолінгвістичні та 

етнолінгвістичні методи, що дозволило досліджувати мовленнєву 

варіативність водночас у декількох аспектах – прагмалінгвістичному, 

лінгвістичному та соціофонетичному.  
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Техніка спостереження такого типу запозичена лінгвістами у 

психологів. Тому не дивно, що більшість робіт американських 

соціолінгвістів мають психологічну орієнтацію. Наприклад, робота Д. Хейса 

про соціально детерміновані варіанти слів з конотативним значенням [149, 

с. 85].  

На сьогодні більшість науковців вивчають мовленнєву варіативність, 

на думку М.Барановськи, за допомогою «імпресіоністичного аналізу», що 

дає суб‟єктивні результати (йдеться про аудитивний аналіз 

експериментально-фонетичного методу) [166, c.403]. Це пов‟язано з тим, що 

інструментальні прийоми потребують довготривалої підготовки. Проте, як 

підкреслюють П.Фоулкс та Г.Докерті, саме інструментальне вивчення дає 

об‟єктивну картину стану наших мовних систем та їхньої змінності [198]. 

Завдяки інструментальному аналізу лінгвісти дослідили «глоталізацію 

безголосої паузи» в мовленні великобританців Нью-Каслу. Здійснивши 

акустичне дослідження (спектрографування), вони визначили ознаки усного 

жесту, скрипучого голосу, наявність/відсутність вибуху, типи фрикації 

тощо. Отримані дані дали змогу П.Фоулксу та Г.Докерті встановити 

соціальні кореляції, що неможливо було визначити за допомогою 

аудитивного аналізу [198].  

Прийоми спектрогрування та осцилографування експериментально-

фонетичного методу у своїх наукових розвідках використовували багато 

соціфонетистів. Зокрема, глотальну оклюзію, паузацію, активність гортані 

змогли дослідити за допомогою інструментальних прийомів Е.Томас та 

Т.Кенделл [279]. Особливості кінцевих приголосних в англійських словах 

жителів Шетландских островів описав Дж.Скоббі [263], а звукові ефекти в 

кінцевій позиції на прикладі англійської мови у штаті Вісконсин (США) – 

Т.Пернелл, Дж.Салмонс, Д.Тепелі [260].  
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Соціофонетичні дослідження з застосуванням інструментальних 

прийомів дають ґрунтовні матеріали щодо діалектних відмінностей. Так, 

Б.Веллс встановив різницю у вимові /l/ між діалектами ірландської, 

валлійської англійської мови та шотландською, новозеландською і 

американською англійською [288].  

Завдяки спектрографуванню та рентгенографуванню Р.Спрут і 

О.Фудзімура встановили, що «l-darkening» – градієнтний процес, при якому 

два варіанти утворюють один фонологічний образ [269]. Дж.Юан та 

М.Ліберман, застосувавши спектрографічний аналіз, довели, що F2 і різниця 

між F2 і F1 є найбільш важливими акустичними корелятами різниці між 

«clear» та «dark» /l/: «clear» /l/ показує збільшене значення F2 на відміну від 

тих, що спостерігаються при «dark» /l/ [294]. Структуру F3 англійського /l/ 

вивчав Е.Томас [275]. 

Артикуляційні прийоми в соціофонетичних розвідках застосовували 

Дж.Скоббі та М.Поуплі (рентгенографія, електропалатографія) [265], група 

вчених на чолі з Б.Гіком (до якої увійшли Дж.Скоббі, Дж.Стюарт-Смітт) 

використали ультразвукове дослідження мовлення – UTI [207] тощо.  

Вивчаючи варіативність звуків із застосуванням інструментальних 

засобів, переважна більшість згаданих науковців особливу увагу 

зосереджувала на зміні формантного складу звука, а саме динаміці перших 

двох формант. Аналіз лише перших двох формант, неврахування тривалості 

звука та динаміки F3, F4, а також ігнорування відсутності резонансів на 

трасі формант, на думку Дж.Скоббі, Дж.Докерті, Д.Ватта, дають неповну 

об'єктивну картину змінності звуків [202, с.718].  

На третьому етапі соціолінгвістичного дослідження здійснюється 

оцінка отриманих результатів. Тут застосовують моделювання, математичні 

прийоми для обчислення величини діапазону варіативності тощо. На цьому 

етапі перевіряють достовірність зібраних даних. Наприклад, застосовують 
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тест на перевірку суб‟єктивної реакції (subjective reaction test), який 

відбувається у два етапи: 1) визначення реакції інформанта на чуже 

мовлення (прослуховування запису, оцінка почутого); 2) самооцінка – self-

evaluation test (інформант повинен обрати із запропонованих варіантів той, 

який використовує у своєму мовленні) [237, c. 154]. Завдяки такому тесту 

В. Лабов з‟ясовував уявлення інформанта про мовну норму. Дослідник 

вважає, що «внутрішні» зміни простежуються в самоконтролі та мовній 

поведінці особистості [237, c.1, 14, 197]. На думку А.Белла [168] та 

Б.Ліндблума [246], мовці підлаштовуються під умови групи, тому тести на 

перевірку суб'єктивної реакції є обов‟язковими при здійсненні 

соціофонетичних розвідок. 

Відповідно до теоретичної та методологічної бази соціофонетики наше 

дослідження відбувалося в три етапи. На першому етапі виконано збір 

матеріалу, обрано соціальну групу та визначено методи дослідження. У 

соціофонетичному експерименті було використано соціологічний метод 

спостереження та експериментально-фонетичний метод.  

До програми було складено анкету-питальник (додаток А.1), за 

допомогою якої з‟ясовувався вік, місце народження, якою мовою 

спілкуються інформант у родині та в колі друзів, на роботі / в університеті. 

Ця анкета озвучувалася. Мовлення диктора було записано на диктофон і 

паралельно на відео. Далі відбувався запис читаного мовлення 

(підготовленої програми – додаток Б).  

Під час запису читаного мовлення при налаштуванні обладнання з 

інформантами проводилася коротка бесіда. Отриманий матеріал 

дисертантом брався до вивчення, а тому не лише основний матеріал (який 

входив до запланованої програми), а й допоміжний матеріал, який було 

отримано в неофіційній бесіді з інформантами, було залучено до аналізу. 

Відтак було використано анонімний та неанонімний різновиди 
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спостереження соціологічного методу. Зауважимо, що для прийому 

анонімного спостереження характерна орієнтація на повсякденно-побутове 

мовлення. А тому результати, отримані таким чином, демонструють 

природне вживання варіантів, оскільки диктори не намагаються 

контролювати чи коригувати свої висловлення. 

Стиль мовлення групи схарактеризуємо відповідно до обраного 

читаного тексту (науково-популярний), а також відповідно до професійної 

спрямованості обраної соціальної групи. За класифікацією В. Лабова, careful 

speech («стиль ретельної вимови») наші диктори використовували при 

читанні окремих складів та слів, а casual speech («стиль невимушеної 

вимови») – у розмові перед записом запланованої програми (неофіційна 

бесіда) [232, c.209–210]. При першому різновиді мовець орієнтувався на 

літературну норму, а при другому – звучала більш природна вимова. 

Зауважимо також, що при читанні зв‟язного тексту для мовців більше 

притаманний стиль невимушеної вимови, оскільки в тексті діє закон 

контекстуальної сполучуваності, застосувати стиль ретельної вимови важче.  

На другому етапі соціофонетичного дослідження було використано 

експериментально-фонетичний метод, зокрема його акустичні прийоми – 

осцилографування та спектрографування, аудитивний аналіз, а також 

артикуляційні прийоми – пряме палатографування, відеозапис роботи 

зовнішніх артикуляторів, зокрема губної динаміки. Складену програму 

озвучили 10 дикторів. Їхнє мовлення було вивчено в акустичному аспекті. В 

артикуляційному аспекті: у відеозаписі губної динаміки взяли участь 5 

дикторів, а в прямому палатографуванні – 3.  

Усі мовці були поінформовані, що є учасниками експерименту, попри 

це вони не знали, що саме є об‟єктом і предметом дослідження. 

Інформантам було запропоновано підготовлену програму, яка включала 

читання списку слів, мінімальних пар та читання фрагменту (додаток Б).  
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На третьому етапі соціолінгвістичного дослідження було проведено 

комплексний лінгвістичний аналіз.  

 Отже, соціологічний метод є основою усіх соціозорієнтованих 

досліджень мови/мовлення, а експериментально-фонетичний – фонетичних. 

Використання ж методики соціофонетики в процесі добору й запису 

програми експериментально-фонетичного дослідження дозволяє 

диференціювати непомітну фонетичну варіативність з точки зору її 

зовнішньої стратифікації.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

1. Аналіз досліджень фонетичної варіативності в Україні засвідчив, 

що на сьогодні в Україні бракує досліджень про варіативність фонетичних 

одиниць та їхнє функціонування. Проблему вивчення диференціації 

мови/мовлення та їхніх потенціалів, де мовлення розуміється як набагато 

ширше поняття з безмежними можливостями, які не охоплюються мовою, 

порушували українські фонетисти ще у 20-30-х роках ХХ століття 

(О.Синявський, О.Курило, Є.Тимченко). З того часу інтерес до вивчення 

мовлення в «соціальному контексті» збільшився, однак досі лишається 

актуальним перегляд вимовних норм із застосуванням комплексного аналізу 

(артикуляційного, акустичного, перцептивного, фонологічного) для 

вивчення індивідуального породження мовлення, показового з точки зору 

типовості й індивідуальності. На сьогодні поєднання методик 

соціофонетики і фонетики дозволяє аналізувати факти змінності мовних 

одиниць, розширити можливості власне наукового пошуку завдяки 

тенденції до різноаспектного аналізу мовних явищ в межах соціальних груп, 

співвідносячи мовну норму та узус.  
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2. Проаналізовано лінгвістичні поняття – варіант, варіація, 

варіювання, варіативність, варіантність, які за рахунок спільної 

внутрішньої семантики – ознаки «зміни» вживаються неоднозначно. 

Розмежовано вказані поняття і визначено, що основне поняття 

соціофонетики – «варіативність», притаманне також і мовознавству, 

відрізняється від поняття «варіантність». Зважаючи на це, варіативність і 

варіантність варто вживати так: варіативність – для опису звукового 

(алофонного) поля фонеми, варіантність – щодо взаємозамінності самих 

фонем. У соціофонетичних дослідженнях доречно послуговуватися 

поняттям варіативність як можлива (допустима) змінність мовних явищ, 

спричинених впливом внутрішньосистемних і соціальних чинників. 

3. Варіативність є однією з основних характеристик мовлення будь-

якого мовця, вона не є випадковим явищем. Вона зумовлена рядом 

чинників, вплив яких проявляється в межах соціальних груп. 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.  

4. Вивчення варіативності мовних явищ, зокрема і фонетичних, 

здійснюють із застосуванням як загальнонаукових, так і власне 

лінгвістичних методів, а також методики соціології, які підлягають істотній 

модифікації з урахуванням специфіки об‟єкта вивчення. Огляд соціально 

зорієнтованих досліджень про мову показав, що поєднання фонетичної і 

соціофонетичної методик в процесі добору й запису програми 

експериментально-фонетичного дослідження дають ґрунтовні матеріали про 

непомітну фонетичну варіативність з точки зору її зовнішньої стратифікації. 

Соціофонетичні дослідження із застосуванням інструментальних прийомів 
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розширюють власне наукові пошуки і дозволяють вивчати диференціацію 

функцій мови/мовлення. 

 

ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛУ ВИКЛАДЕНО В ПУБЛІКАЦІЯХ: 

1. Касьянова О. Методи дослідження фонетичної варіативності сучасного 

українського мовлення. Українське мовознавство. 2014. № 44/1. С. 139–143. 

2. Касьянова О.А. Поняття варіативність та варіантність у фонетиці. Мовні і 

концептуальні картини світу. 2014. Вип. 50 (1). С. 322–329. 

3. Касьянова О.А. Соціофонетика як міждисциплінарний напрям сучасної 

лінгвістики. Науковий вісник міжнародного гуманітраного університету. 

Серія: філологія. Науковий збірник. №42 том 1, 2019. С.138–141.  
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РОЗДІЛ 2. ГУБНІ ПРИГОЛОСНІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Із розвитком соціофонетики постає необхідність всебічного вивчення 

мовної/мовленнєвої варіативності, пов‟язаної з різними соціальними 

ознаками носіїв мови. Важливим також є розуміння реалізації варіанта в 

аспекті породження мовлення, на фонетичному рівні, яку можна пояснити 

структурними, іманентними чинниками мови. За Л.Щербою, «мовна 

система, – це те, що об‟єктивно закладено в мовному матеріалі, і те, що 

проявляється в індивідуальних мовних системах, що виникають під впливом 

цього матеріалу, тому в мовному матеріалі слід шукати джерело єдності 

мови всередині соціальної групи» [156, с. 28]. Індивідуальні системи є 

конкретним виявом мовної системи, а тому дослідження першої для 

пізнання другої цілком закономірне шляхом порівняння «індивідуальних 

систем» [156, с. 3]. Відповідно, щоб встановити діапазон варіативності 

фонеми, потрібно розглянути артикуляційні особливості губних фонем, їхнє 

звукове поле, описане в науковій літературі, що дозволить при зіставленні з 

явищами живого мовлення схарактеризувати якісні ознаки реалізації 

фонеми.  

2.1. Транскрибування українських губних приголосних  

В українській мові існує 5 губних (лабіальних) приголосних фонем. У 

навчальних практиках із курсу сучасної української мови для позначення 

зокрема і лабіальних консонантів у фонематичній і фонетичній транскрипції 

традиційно використовують кириличну графіку з додатковими латинськими 

літерами та надрядковими знаками [130, 133, 135]. У Міжнародному 

фонетичному алфавіті (МФА) [220] для фіксації вимови українських звуків 

поки не прийнятий стандарт та немає окремих спеціальних символів, хоча в 

цьому напрямі вже є певні напрацювання щодо розроблення транскрипції 

української мови на основі засобів МФА – Т. Білоус (2005) [14], С. Бук 

(2008) [163, 63–79], Б.Помпіно-Маршалл, О. Стеріополо та М. Жиґіс [258]. 
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Б.Помпіно-Маршалл, О. Стеріополо та М. Жиґіс консультувалися з 

науковцями ЛЕФ Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка щодо 

артикуляційно-акустичних особливостей фонетичної системи української 

мови. На жаль, не всі рекомендації було враховано, тому з деякими 

характеристиками українських звукових одиниць за МФА, викладеними у 

згаданій публікації [258], погодитися не можна. У дисертації за основу при 

транскрибуванні взято український та латинський алфавіти і спеціальні 

діакритичні знаки, визначені МФА (додаток В).  

Запис вимовних особливостей (транскрибування) базується насамперед 

на розумінні понять звук/фонема, їх співвідношення, на визначенні обсягу і 

меж звукового поля фонеми, які представники різних фонологічних шкіл 

трактують по-різному.  

Так, представники Ленінградської (Петербурзької) школи (ЛФШ) на 

чолі з Л.Щербою визначають фонему як звуковий тип, який реалізується в 

окремих відтінках: «У живій мові вимовляється значно більша, ніж ми це 

звичайно думаємо, кількість різноманітних звуків, які в кожній мові 

об'єднуються в порівняно невелике число звукових типів, здатних 

диференціювати слова та їх форми, тобто служити цілям людського 

спілкування. Ці звукові типи – це окремі звуки мови. Ми будемо називати їх 

фонемами. Реально ж вимовлені розпізнавальні звуки, які є тим 

індивідуальним, в якому реалізується загальне (фонема), будемо називати 

відтінками фонем» [156, с.132.]. Серед відтінків фонем Л.Щерба 

виокремлює типовий відтінок, який усвідомлюється мовцями як фонема, а 

також комбінаторні, позиційні та факультативні [156, с. 132]. Існують й інші 

трактування фонеми. Представники Московської фонологічної школи 

(МФШ), беручи за основу морфологічний критерій, інтерпретують фонему 

як єдність звукових варіантів, що формується на основі єдності частин слова 

(морфем). Звуки, за МФШ, об‟єднуються не за подібністю звучання, а за 

єдністю функцій. Усі позиційні видозміни звука в межах однієї морфеми 
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становлять фонему [2, с.5; 130, с.217]. Представники ЛФШ, розглядаючи 

фонему, наголошують на тому, що фонеми самі по собі не мають значення, 

вони тільки потенційно можуть бути пов‟язані зі змістом. У мовному потоці 

вони розрізняються неоднаковим звучанням, а не за значенням. За ЛФШ, 

фонема – це форма, елемент плану вираження мовного знака, тому 

представники цієї школи визнають живе чергування фонем як допустиме 

варіювання плану вираження. Тоді, як за МФШ, фонема є елементом 

морфеми, вона не є автономною в усіх аломорфах однієї морфеми, тому 

поза морфемою не існує.  

В українському мовознавстві вчені здебільшого дотримуються поглядів 

або ЛФШ (Н. Тоцька [135], Л.Прокопова [113], Л.Скалозуб [125], Н.Плющ 

[133], Л.Хоменко [144], Л.Українець [138], З.Дудник [50], О. Бас-

Кононенко [7], В.Берковець [12]), або МФШ (Ф. Жилко [56], Ю. Карпенко 

[67], П. Вовк [34–35]). Опис групи губних приголосних фонем в нашій 

дисертації виконано з позицій ЛФШ.  

Усі губні фонеми, окрім /в/, позначатимемо латинськими літерами – 

/b/, /p/, /f/, /m/,(фонематична транскрипція – у скісних дужках). Для фонеми 

/в/ використовуємо кириличну літеру, зважаючи на те, що в міжнародній 

класифікації звукотипів поки не визначено місця для неї, а також на  те, що 

серед українських мовознавців існують розбіжності щодо вияву її основного 

алофона. 

Вимову губних звуків з усіма її особливостями записуватимемо точною 

фонетичною транскрипцією (у квадратних дужках), за допомогою якої 

графічно фіксуються всі мовні звуки, що реально вимовляються в потоці 

мовлення [156,с.201]. Вимову інших звуків (голосних і приголосних) 

записуватимемо спрощеною транскрипцією.  

Фонетичну транскрипцію губних писатимемо таким чином:  
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1. Тверді алофони, крім алофонів фонеми /в/, позначатимемо такими 

самими символами, як у фонематичній транскрипції. 

2. Напівпом‟якшені варіанти губних позначатимемо – [ʲ], наприклад, 

[bʲ], [pʲ]. Такий надрядковий знак слугує для позначення як палатальності, 

так і різних ступенів палаталізації для алофонів і фонем (м‟якість, 

напівпом‟якшення) [258]. Напівпалаталізованими губні приголосні 

української мови послідовно стають у позиції перед [і], тобто їхній ступінь 

м‟якості виявляється меншим, ніж у м‟яких передньоязикових приголосних 

української мови [122, с. 264–276; 135, с. 71; 130, с. 193–194]. При 

характеристиці ступеня м‟якості губних приголосних потрібно враховувати, 

що дистрибутивне обмеження не завжди свідчить про артикуляційне 

зменшення ступеня палаталізації.  

3. Лабіалізованість лабіального приголосного – відповідно до ступеня 

огублення – більш огублена вимова (наприклад, [b ], [p ]) та менш огублена 

вимова ([b ], [p ]).  

4. Фаукальність губних приголосних – маленькою літерою праворуч 

вгорі біля буквеного позначення основного вияву фонеми – [bᵐ] (наприклад, 

обман).  

5. Назалізованість голосних – хвилястою лінією над голосним – [m ].  

6. Імплозивність звука позначатимемо маленькою латинською літерою 

коло основного вияву фонеми – [ᶬ].  

7. /в/ ніколи не оглушуються й не переходять у /f/ в межах 

літературної норми української мови. Однак серед індивідуальних 

особливостей в мовленні дикторів спостерігається порушення норми, які 

спричинені дією діалектного чи фізіологічного чинників. Під час нашого 

дослідження було зафіксовано поодинокі випадки як повного оглушення /в/, 

так і неповного. Повне оглушення, тобто чергування в/ф, позначатимемо в 
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роботі як [f] (в селі – [f_cel'i]), а часткове – двома латинськими літерами у 

круглих дужках [(ʋf)paṷ]. Окрім цього, за нашими спостереженнями, 

трапляються поодинокі чергування ф/в у кінці слова, відповідно 

транскрибуватимемо їх так само, як і особливості вимови /в/ у позиціях 

вокалізації. Наприклад, міф – [mʲ (ʋf)] (часткове одзвінчення), [mʲ ʋ] (повне 

одзвінчення). 

8. Губно-губний алофон фонеми /в/ позначатимемо латинською 

літерою [w], а губно-зубний – [ʋ].  

9. Нескладовий вокалізований алофон /в/ – [ṷ], відповідно до 

загальних правил МФА [258].  

Науковці пропонують також інші позначення відтінків вимови /в/. 

Так, Т.Білоус, а слідом за нею й С.Бук, зазначають, що в українській вимові 

можна зустріти й лабіо-велярний апроксимант (приголосний, спосіб 

творення якого забезпечують два артикулятори – губи і м‟яке піднебіння 

[181, c.32],) фонеми /в/, який виникає перед глухими приголосними 

(наприклад, вперше). Учені пропонують його позначати як [ʍ], що в МФА 

відповідає глухому губно-велярному щілинному (voiceless labial-velar 

fricative) [14; 163]. Натомість Б.Помпіно-Маршалл, О.Стеріополо та 

М. Жиґіс, згадуючи попередніх дослідників, транскрибують слово вперше із 

[w ] – [  pɛrʃɛ] [258, c. 352]. У МФА так позначають оглушення звука. 

Водночас Б. Помпіно-Маршалл, О.Стеріополо та М.Жиґіс пишуть про 

інший вияв фонеми /в/, а саме про оглушення сонорного губно-губного 

алофона. Про варіанти вимови фонеми /в/ та їх позначення зустрічаємо в 

М.Вакуленка [281]. Дослідник пропонує позначати «сонорний губно-губний 

апроксимант» як у таблиці МФА – [  ], який може бути менш та більш 

огубленим – [       ], нескладовий алофон фонеми – [ṷ], губно-зубний 

апроксимант – [ʋ], губно-зубний фрикативний – [v] та напівпом‟якшений 

губно-зубний фрикативний – [vʲ] [281]. Запропоновані М.Вакуленком 
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позначення не є релевантними для приголосних української мови, адже 

позначення МФА побудовані на універсальному принципі транскрибування, 

що можна застосувати не до всіх конкретних мов. На цьому, зокрема, 

наголошував Л.Зіндер: «Універсальні транскрипційні системи, вироблені 

упродовж історії мовознавства, можна застосовувати тільки при фонетичній 

транскрипції, за допомогою якої позначають усі властивості даного звука 

незалежно від його мовної функції» [93, с.293]. Окрім цього науковець 

наголошував, що універсальна транскрипційна класифікація базується на 

можливостях мовного апарата і тому в ній має бути достатня кількість 

знаків для відтворення різних звуків різних мов світу. Використовуючи ці 

знаки для фіксації звукових типів певної мови, потрібно враховувати 

«асоціації цієї мови» (– Л.Зіндер), тобто правила і потенціал цієї мови, 

артикуляційну базу даної мови [93, с.293]. Якщо в українській мові відсутнє 

розрізнення приголосних за ознакою «піднесений – обнижений», то 

використовувати ці ознаки для транскрибування звукотипів української 

мови не доречно. Тож запропонований М.Вакуленком знак [  ], що в МФА 

відповідає дзвінкому губно-губному, суперечить «асоціаціям» української 

мови, в якій губно-губний належить до сонорних.  

Розбіжності щодо транскрибування українського мовлення засобами 

міжнародного фонетичного алфавіту спричинені декількома чинниками: 

наявністю різнорідних суб‟єктивних спостережень та недостатньою 

кількістю інструментальних досліджень систем вокалізму і консонантизму 

на матеріалі сучасного українського мовлення; остаточною невизначеністю 

місця окремих голосних і приголосних звукотипів у міжнародній 

класифікації; намаганням записати українську вимову вже наявними 

символами міжнародного фонетичного алфавіту без урахування 

особливостей артикуляційної бази української мови. Тому, використовуючи 

для транскрибування принципи МФА, водночас вважаємо за потрібне 
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вносити власні корективи з урахуванням артикуляційно-акустичних 

особливостей українського мовлення.  

2.2. Губні як окрема група консонантів 

У системі українського консонантизму є 5 приголосних – /b/, /p/, /в/, /f/, 

/m/ – об‟єднаних у групу за артикуляційною ознакою місця творення, а саме 

за локалізацією фокуса в губній зоні мовного апарата. 

Вивченням губних приголосних займалися багато відомих науковців на 

матеріалі різних мов, зокрема російської (О.Павловська [95], Т.Бобкова [15], 

Л.Скалозуб [126], Р.Аванесов [1], О.Брок [52] та інші), польської 

(Б.Вежховська [289], Т.Бобкова [15]), англійської (В.Лабов [229]; Т.Гай 

[205]; Д.Огала і Д.Лоренц [253]), шведської (Г.Фант [139]), новогрецької 

(Д.Баколас [6]) та інших.  

Окремо група губних приголосних до цього часу не була об‟єктом 

експериментального дослідження на матеріалі української мови, хоча 

загальний опис артикуляційно-акустичних ознак цієї групи консонантів 

докладно подано в навчально-наукових працях поряд з іншими групами 

приголосних у системі фонем української мови (М.Наконечний [79], 

М.Жовтобрюх [61], А.Багмут [5], О.Синявський [121], Г.Шило [150], 

Н.Тоцька [135], Л.Прокопова [113], Н.Плющ [107], Т.Бровченко [25], 

Л.Скалозуб [126], В.Брахнов [23], Л.Українець [138], Л.Хоменко [144] та 

ін.). Увагу фонетисти зосереджували на основних артикуляційних 

характеристиках фонем (Г.Шило [150], Н.Тоцька [135], Л.Прокопова [113], 

О.Бас-Кононенко [7]), їхній дистрибуції та позиції у слові (В.Перебийніс 

[97], Т.Бровченко [25]), комбінаторних та позиційних змінах звуків у 

мовному потоці (В.Брахнов [23], Л.Українець [138], Л.Хоменко [144]). А 

деякі науковці (О.Брок [52]) описували артикуляційні властивості звуків, 

спираючись переважно на самоспостереження. З ХХ століття звукову 

матерію почали вивчати за допомогою експериментально-фонетичного 
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методу, який уможливив досліджувати об‟єктивну природу мовленнєвих 

явищ. О.Синявський [121], Г.Шило [150], а з 60-х років й П.Коструба [74], 

Н.Тоцька [135], Л.Прокопова [113] та інші фонетисти почали 

експериментально вивчати властивості звуків на матеріалі української мови, 

застосовуючи різноманітні артикуляційні та акустичні прийоми.  

На сьогодні оригінальним порівняльним артикуляційним дослідженням 

є дисертація Т.Бобкової «Сонанти українського, російського та польського 

мовлення на матеріалі кінорентгену (експериментально-фонетичне 

дослідження)», виконана на базі ЛЕФ і захищена у 2002 році [15]. Водночас 

у фонетичній літературі практично відсутні детальні акустичні описи 

українських губних приголосних. Є окремі публікації М.Вакуленка [281–

282] про інваріантні акустичні характеристики українських приголосних, де 

розглядаються лабіальні консонанти разом з язиковими в системі. 

Комплексного вивчення губних української мови із застосуванням 

експериментально-фонетичного методу поки що немає.  

Окрім відсутності всебічного артикуляційно-акустичного дослідження 

губних приголосних на матеріалі українського мовлення, у світовій 

фонетичній літературі помічаємо неоднозначне трактування природи цієї 

групи консонантів. Учені, описуючи лабіальні звуки, переважно акцентують 

увагу лише на губній динаміці, уникаючи описів язикової активності при 

творенні цих звуків.  

У світовій науковій літературі у ХХ столітті розгорнулася ціла дискусія 

щодо активності та локалізації язика при творенні губних. Так, норвезький 

славіст О.Брок, спираючись на суб‟єктивні м‟язові відчуття, співвідносив 

положення язика для слов‟янських твердих губних із голосними [ɔ], [u], а 

для напівм‟яких – як при [e], [і] [52, с.22]. Також славіст наголошував, що 

при вимові складів із початковими губними задня частина язика 

піднімається до твердого піднебіння, тобто положення язика приблизно як 
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при [і] [52, с.26]. Після проведеного В.Богородицьким палатографування 

ізольовано вимовлених звуків у слов‟янській науковій спільноті 

поширилася думка про «ы-образный уклад язика» для твердих губних [16, 

с.67]. Такий само опис артикуляції губних бачимо в Р.Аванесова [1], 

Л.Зубкової [63]. Протилежну думку мали М.Матусевич та Н.Любимова, які, 

здійснивши рентгенографічне дослідження системи російських звуків, не 

надали ваги язиковій активності при вимові російських губних і 

констатували, що положення язика при творенні лабіальних приголосних не 

є визначальним [86, с.37]. Про «індиферентний» стан язика при творенні 

лабіальних говорив і С.Єршов [55, с.84]. Тезу С.Єршова про 

«одноорганність» (– за Л.Скалозуб) [125, с.17] губних спростувала 

Л.Скалозуб, яка здійснила палатографування та рентгенографування фонем 

російського літературного мовлення [125]. Дослідниця підтвердила думку 

про те, що непалаталізовані займають середнє положення між формами як 

при [a], [і] та зауважила: «Непалаталізовані губні є поліорганними звуками. 

Одночасно з основною, губною артикуляцією язик відсувається назад і 

займає не нейтральне положення» [125, с.18].  

Дискусію про язикову активність при творенні лабіальних звуків 

помічаємо й між українськими фонетистами Т.Бровченко та Г.Шилом. За 

даними Т.Бровченко, яка здійснила палатографування та 

рентгенографування українських приголосних, губні на штучному 

піднебінні не залишають слідів дотику язика. Водночас дослідниця 

наголошує, що це не дає підстав стверджувати, як це робить Г.Шило на 

основі палатографування українських голосних і приголосних звуків, що 

язик при вимовлянні губних «…знаходиться в пасивному положенні – не 

артикулює» [150, с.13]. Із одержаних рентгенограм Т.Бровченко констатує, 

що «язик при вимовлянні губних не залишається нейтральним і не займає 

так званого «положення покою», тобто положення язика при диханні через 

ніс». При вимовлянні лабіальних консонантів української мови язик 
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відтягується назад, таким чином збільшується резонатор у передній частині 

ротової порожнини, а «передня спинка язика опускається трохи більше, ніж 

при положенні покою» [25, с.75]. Т.Бровченко називає задню дорсальність 

однією з основних артикуляційних особливостей губних приголосних. 

Л.Скалозуб також відзначала цю рису для губних звуків [125].  

Побіжно про уклад язика при вимові лабіальних зустрічаємо в 

П.Коструби, який зауважує, що при [b] язик лежить низько [74, c.49], при [f] 

він розташовується порівняно невисоко, як при «[в]» (– за П.Кострубою) 

[74, c.52–53].  

Про дію язика при творенні українських губних знаходимо в 

Л.Прокопової. За її спостереженнями, губні не мають власного, приблизно 

однакового для всіх позицій, укладу язика. Їхня конфігурація залежить від 

наступного, а іноді попереднього голосного [131, с.134]. Губні приголосні, 

такі як «[в], [f],» (– за Л.Прокоповою), набувають рис сусідніх звуків під час 

тривання щілини, утворюваною між нижньою й верхньою губами та 

різцями. Якщо вони вимовляються безпосередньо перед приголосним 

(вступ, влада, фронт), то ще під час тривання щілини починає виникати 

конфігурація наступного приголосного [131, с.142]. Такі висновки 

дослідниця зробила на основі кінорентгенографування приголосних 

української мови у 50-х роках ХХ століття.  

Групу губних приголосних звуків виділяють за рухом наближення 

активних мовних органів до пасивних і розташуванням фокусів. За 

пасивним мовним органом, який створює перешкоду (за місцем творення) 

вони поділяються на губно-губні звуки – [w], [b], [p], [m], [ṷ] (П.Коструба 

називає їх «двогубними») (зближення активних мовних органів відбувається 

в губній зоні і за рахунок губ) та на губно-зубні – [ʋ], [f] (перепону для 

струменя видихуваного повітря створюють губи і додатково ще й зуби) [61, 

с.121; 74, с.49; 131, с.134]. Розподіл звуків за цим критерієм здійснений на 



73 
 

рівні алофонів. На рівні фонем декілька варіантів об‟єднуються у фонеми, 

зокрема /в/ має – [w], [ʋ], що належать до різних груп – до губно-губної і до 

губно-зубної. Відповідно виникають питання: який алофон є основним – 

губно-губний чи губно-зубний? Вирішення цієї проблеми потребує 

експериментально-фонетичного аналізу артикуляційно-акустичних 

особливостей вказаних звуків, що дозволить скорегувати їх фіксацію у 

фонетичній та фонематичній транскрипціях.  

У кінці ХХ – на початку ХХІ століть губні вивчали О.Павловська, 

Т.Бобкова. Так, результати дослідження О.Павловської, яка застосувала 

прийом кіноретгенографування на матеріалі російського мовлення, свідчать 

про те, що творення губних приголосних відбувається за рахунок роботи 

всіх мовних органів, серед яких найактивнішими є губи та язик [95]. 

Т.Бобкова, проаналізувавши кіноретгенограми українських, російських та 

польських сонантів, з‟ясувала, що язикова динаміка упродовж сегментів із 

губними характеризується переважно вертикальним стисканням тіла язика 

та його дислокацією назад [15, розділ 4]. Описуючи артикуляційну базу 

української мови за даними палатографування і кінорентгенографування, 

О.Бас-Кононенко зараховує [p], [b], [m] (у досліджуваних складах із 

голосними [о], [u]) до задніх дорсальних (задньоязикових) [8, с.64], чим 

підтверджує обов‟язковість язикової роботи, а отже, і наявність другого 

фокуса, в артикуляції лабіальних звуків.  

Про місце й контакт активного мовного органа з пасивним при 

творенні губних та інших звуків системи української мови знаходимо в 

матеріалах «До атласу української літературної вимови», укладеного П.Вовк 

[34], опублікованих за результатами проведеного палатографування. У 

публікації зазначено, що тверді губні приголосні української мови 

характеризуються губністю та задньоязиковою дорсальністю, а 

напівпом‟якшеним губним властива задньо-середньоязикова широка 

дорсальність у поєднанні з губністю [34, с.15–16].  



74 
 

З описаних наукових джерел приходимо до попередніх висновків, що 

місце творення для досліджуваної групи приголосних є губним, і ця ознака, 

на противагу іншим звуковим одиницям, – диференційна: виокремлює губні 

в окрему групу і протиставляє їх негубним (язиковим), наприклад, [b] – [p] 

у порівнянні із [d] – [t] чи [g]– [k]. Як зауважує Д.Хоуве, губні звуки 

виокремлюються у «спільну» групу тільки за місцем творення. Адже за 

іншими критеріями ці звуки належать до різних груп, наприклад, за 

способом творення – сонантів, фрикативних, зімкнених [219, с. 40]. 

Творяться лабіальні звуки завдяки комплексній роботі всіх мовних органів, 

зокрема й язика, який при їх формуванні забезпечує потрібний 

резонаторний простір, тобто за рахунок певної конфігурації і локалізації 

язика як активного мовного органа відносно пасивних мовних органів і 

завдяки іншим органам, які беруть участь у породженні мовлення (легень, 

гортанної порожнини тощо), утворюється звук, а губи створюють 

перешкоду – фокус. Таке розуміння породження мовлення і звука зокрема 

спонукає переглянути і вивчити детальніше артикуляційні особливості 

губних приголосних і як результат дозволить комплексно схарактеризувати 

природу лабіальних консонантів.  

За способом творення (за тим, як утворюється необхідний фокус) губні 

приголосні української мови поділяються на зімкнені та щілинні. За 

Л.Скалозуб, губні зімкнені відрізняються від губних щілинних тим, що 

лабіальним щілинним притаманна більш задня язикова локалізація [125, 

с.19–20]. [b], [p], [m] належать до зімкнених, а [w], [ʋ], [f] – до щілинних 

[61, с.121; 74 с.49; 113, c. 134; 135, c.73–74, 83–84]. «При вимові чистих 

зімкнених приголосних активний мовний орган тісно змикається з 

пасивним. Під тиском повітряного струменя зімкнення з силою 

розривається і при цьому утворюється специфічний для даної артикуляції 

вибух, тому вони звуться ще проривними, або вибуховими, або зімкнено-

проривними: [b], [p]…» [135, с.70]. «Зімкнення (при [b], [p]) закінчується 
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раптовим розкриттям перепони й шумним видихом повітряного 

струменя…» [135, с.73]. [m], належачи так само до зімкнених, має свою 

специфіку: є зімкнено-прохідним [135, с.83–84; 1, с. 141]. «На відміну від 

[b], при [m] м‟яке піднебіння опускається, повітря рівномірним струменем 

проходить через ніс, а губи не так напружені, внаслідок чого відсутній 

характерний вибух» [135, с.83]. Особливістю цього приголосного є те, що 

повітря при його творенні рухається голосовим каналом і виходить не лише 

через ротову порожнину, а й через носову, тому його ще називають 

зімкнено-носовим [135, с.83]. Губи і язик утримуються при цьому в 

зімкненні з пасивними [130, с.193]. П.Коструба називає [m] зімкненим і 

напіввідкритим [74, с. 53]. «При вимові [m] язичок звисає вільно вниз, 

залишаючи відкритим шлях як до ротової, так і до носової порожнини. 

Унаслідок цього частина повітря проходить через носову порожнину, і 

приголосний одержує носове забарвлення. Друга частина повітряного 

струменя скерована до ротової порожнини, а відти, долаючи перепону, 

утворену через зімкнення губ, проривається назовні» [74, с.53–54]. До 

напіввідкритих П.Коструба зараховує також [l], [r], [n], очевидно, 

визначаючи цю ознаку за частковою перешкодою і частковою відкритістю 

ротової порожнини.  

Творення щілинних (фрикативних) характеризується тим, що повітря 

протискається крізь щілину – вузький хід для видихуваного повітря, 

створюваний зближенням активних мовних органів із пасивними, а не 

повним їх контактом, як при зімкнених. 

До характеристики за способом творення входить і визначення типу 

щілини. У науковій літературі тип щілини встановлюють або за формою 

отвору між губами, або за формою язика (конфігурацією), або з 

урахуванням обох названих критеріїв. Так, у словнику «A Dictionary of 

Linguistics and Phonetics» за редакцією Д. Крістала термін «плоскощілинні 

приголосні» характеризуються з урахуванням обох ознак: «плоскощілинні 
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приголосні» (flat, slit (adj.)) – тип фрикативного тертя, при якому повітря 

виходить по поверхні артикуляторів через вузький горизонтальний отвір, 

тобто з відносно вузьким відкриванням рота, а акустично характеризується 

ослабленням високочастотних формант звукового спектра [181, с. 192, 

с. 439]. У колективній монографії російських фонетистів «Артикуляторные 

базы тюркских этносов Южной Сибири» серединні щілинні поділяють «за 

конфігурацією щілини», зазначаючи, що круглощілинні утворюються, коли 

губи округлюються (як у діалектах російської мови туб. [w]), а язик при 

цьому притиснений до бокових зубів і твердого піднебіння так, щоб для 

потоку повітря залишалася вузька щілина вздовж язика (як при рос. [s], [z]); 

плоскощілинні – це звуки, при творенні яких губи розтягнені, а язик 

розпластаний, за рахунок чого утворюється «плоска щілина» (наприклад, 

рос. [v], [f]) [119, с.70].  

Т.Бровченко при класифікації українських щілинних враховує і форму 

отвору між губами, і конфігурацію язика. Вона зараховує до 

круглощілинних «[в]», а [f] – до плоскощілинних [25, с.86]. Окрім цього 

Т.Бровченко зазначає, «при артикуляції твердих губних і передньоязикових 

зімкнених є невелика увігнутість середньої і задньої спинки язика по 

середній лінії. При вимові твердих губних і передньоязикових щілинних ця 

увігнутість абсолютно відсутня… При артикуляції всіх пом‟якшених 

приголосних спостерігається ввігнутість по середній лінії середньої і 

задньої спинки язика» [25, с.86–87]. Н.Тоцька в межах серединних 

щілинних «за типом щілини» також виділяє плоскощілинні та 

круглощілинні і відносить до останніх український [f] [135, с.71], що 

суперечить попереднім описам. 

Крім форми, враховують також локалізацію щілини, тобто місце її 

творення – центральне, серединне (уздовж лінії симетрії мовного апарата) 

або бокове (асиметричне: ліворуч, праворуч, обабіч лінії симетрії). За цією 

ознакою [ʋ], [f] належать до щілинних серединних, при творенні яких 
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повітря виходить назовні крізь щілину, яка розташовується по серединній 

лінії [130, с. 193]. 

Неодностайність дослідників щодо поділу губних щілинних за типом 

щілини потребує додаткового вивчення.  

У межах артикуляційної ознаки за способом творення приголосних 

виокремлюють однофокусні та двофокусні звуки. Така класифікація 

здійснюється за характеристикою наявності/відсутності другого, заднього 

або середнього фокуса. Якщо на шляху видихуваного повітря виникає одна 

істотна перешкода – один фокус, то утворені таким чином звуки 

називаються однофокусні, якщо ж дві – двофокусні [135, с. 67; 130, с. 193]. 

Н.Тоцька вважає всі губні однофокусними [135, с.92]. Натомість 

Т.Бровченко зауважує, що [ʋʲ] – двофокусний, відрізняється від основного 

відтінку появою другого середнього фокуса, який з‟являється внаслідок 

зближення середньої спинки язика із твердим піднебінням [25, с.78]. Варто 

наголосити, що Т.Бровченко для губних називає головним фокусом – губи, а 

другим – язиковий середній. Слід зауважити, що двофокусність у 

Т.Бровченко розуміється дещо інакше, ніж у Н.Тоцької, яка цей розподіл 

здійснює лише за локалізацією язика і наявністю перешкод у ротовій 

порожнині (наприклад, язикові двофокусні створюють між контактними 

смугами круглу щілину на піднебінні). На сьогодні двофокусність не 

розглядається широким загалом науковців, адже в класифікацію за 

кількістю фокусів (одно-, дво- і багатофокусність) потрібно включити такі 

перешкоди (фокуси), як губи, увула, м‟яке піднебіння тощо, які також 

можна протиставити як окрему категорію до язикових фокусів. Про 

варіативність фокусів, зокрема про одно-, дво- та багатофокусність звуків, 

знаходимо в О.Кубрякової, яка розглядає протиставлення, включені в 

типологію категорій, і зауважує, що, вони сформовані діахронічно, але це не 

означає, що їм не притаманна варіативність. Тому дослідниця пропонує 
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розглядати протиставлення з урахуванням як об‟єднувальних, так і 

роз‟єднувальних ознак, основою яких є варіативність [76, с.41].  

За акустичною ознакою участі голосу та шуму лабіальні поділяються 

на сонорні (або сонанти) – /в/, /m/ та шумні – дзвінкий /b/ і глухі /p/, /f/ [135, 

c.73–74, с.83–85; 74, с. 49; 113, c. 134]. Це переважно акустична 

характеристика звуків, такий поділ здійснюється з урахуванням роботи 

голосових зв'язок і наявності шумів, породжуваних у надгортанних 

порожнинах. При артикулюванні сонорних активні мовні органи 

наближаються до пасивних так само, як і при шумних, але при цьому 

щілина в сонорних утворюється досить широкою і повітряний струмінь 

виходить назовні, не даючи такого сильного шуму, який є при вимові 

шумних [135, с.68]. За акустичною характеристикою губні (/в/, /m/) 

відрізняються від язикових більш низьким рівнем шуму [19, c.82]. 

Л.Прокопова наголошувала, що поєднання в сонорних ознак голосних і 

приголосних, можна спостерігати на осцилограмах, зокрема в характері 

звукових коливань – періодичних, притаманних голосним. З анатомо-

фізіологічного погляду, сонорні мають ознаки відповідних дзвінких 

приголосних: творення їх локалізоване в певному місці, а напруження 

мовного апарата зосереджене в місці зближення артикуляційних органів 

[131, с.134]. Характеристика за участю голосу та шуму, на думку 

Е.Гуссманна, залежить від функціонування алофона (контексту). 

Аналізуючи російський губний [v], Е.Гуссманн зазначає, що вимовляється 

російський [v] як губно-зубний фрикативний, однак фонологічно належить 

до сонантів, оскільки в ініціальній та кінцевій позиціях цей приголосний 

реалузіється по-різному [212, с. 234]. Про те, що сонорність залежить від 

функціонування, говорить й Д.Хоуве. Дослідник пише, що в деяких мовах 

(наприклад, у діалектах французької, англійської тощо) губні [w], [ṷ] в 

контексті можуть втрачати основні ознаки сонорності [219, c.43].  
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Ще однією із характеристик звуків є ознака палатальності. Вона є в 

різних виявах (власне палатальність, палаталізованість, 

напівпалаталізованість, або відповідно м‟якість, пом‟якшення, 

напівпом‟якшення). За цією ознакою губні приголосні можуть бути 

напівпалаталізованими (напівм‟якими, напівпом‟якшеними) [130, с. 193;135, 

с. 72]. Палаталізація приголосних є диференційною рисою слов‟янських 

мов, на відміну від германських та романських. Уже в перших граматиках 

української мови при характеристиці звукової системи згадували про 

існування м‟яких звуків. Ще тоді відзначалося, що палаталізація в 

українській мові не поширюється на всі групи приголосних. Відтоді темою 

суперечок у питанні палаталізації консонантів були, головним чином, губні 

та задньоязикові. Більшість учених (І.Зілинський, О.Синявський, 

А.Москаленко) закономірним явищем вважають пом‟якшення губних перед 

[i] [113, с.9 –10; 69, с. 327]. Натомість пом‟якшення лабіальних 

заперечували П.Житецький та С.Смаль-Стоцький [57, с.251]. За словами 

Л.Прокопової, науковці заперечували палаталізацію губних, очевидно, через 

те, що за основу брали певний місцевий тип вимови, де не відбувалося 

палаталізації губних [113, с.31]. Описуючи звуки за ознакою м‟якості, 

Н.Тоцька, зазначала: «Акустична різниця між твердими і м‟якими 

приголосними полягає у висоті власного тону: тверді приголосні  мають 

порівняно нижчий власний тон, а м‟які – порівняно вищий. Висота власного 

тону залежить від величини резонатора: великий резонатор дає низький 

власний тон, а малий – високий власний тон. Зміни резонатора є наслідком 

руху спинки язика. Палаталізація звуків, або м‟якшення, виникає через 

додаткове підняття середньої спинки язика в напряму до твердого 

піднебіння, якою може ускладнюватися основна артикуляція приголосних. 

Ця додаткова артикуляція наближається до голосного [і]. Коли до основної 

артикуляції приголосних приєднується додаткова і-подібна артикуляція, то 

об‟єм ротового резонатора помітно зменшується, – отже, власний тон 

приголосного підвищується» [135, с. 71]. За О.Бас-Кононенко, ознака 
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палатальності «безпосередньо залежить від форми язика та його локалізації 

у ротовій порожнині… М‟якість в її різних виявах… є наслідком 

наближення спинки язика, опуклої в передній і середній її частинах, до 

твердого піднебіння (передня дорсальність)» [130, с.193–194]. Палаталізація 

здійснюється не у всіх приголосних однаково. «При утворенні м‟яких 

губних передня й середня частини язика вигинаються до твердого 

піднебіння і займають положення, близьке до вимови напруженого 

закритого українського [і]» [135, с.72]. Губні за ступенем вияву м‟якості 

належать до напівпалатальних, додаткова і-подібна артикуляція яких, за 

Н.Тоцькою, ослаблена [135, с. 72]. 

Вивчаючи артикуляцію твердих і м‟яких приголосних української мови 

на матеріалі експериментально-фонетичного методу (пряме 

палатографування), П.Вовк доходить висновку, що для губних 

протиставлення твердості-м‟якості виявляється інтегральною ознакою. 

Тобто губні фонеми «можуть бути інтегральними, якщо конкретних слів – 

опонентів немає, але аналізована категорія звукових мовних одиниць має 

спільні морфологічні позиції з аналогічною диференційно протиставленою 

категорією…(трава – на траві)». Дослідниця вважає, що термін 

«пом‟якшені» стосується не системного, фонологічного рівня, а 

артикуляторно-акустичної реалізації системних одиниць [35, с.20–22].  

В інших працях так само напівм‟які диференційно не 

протиставляються твердим чи м‟яким, вони займають проміжне місце і 

водночас є функціонально обмеженими (комбінаторно зумовленими). [130, 

с. 194]. М.Жовтобрюх, а слідом за ним і Н.Тоцька, схильні вважати їх 

фонемами периферійної підсистеми [61, с. 126;135, с.63]. Це пояснюється 

тим, що напівпалаталізовані губні приголосні вживаються насамперед у 

запозичених словах, де виконують ідентифікаційну та конститутивну 

функції, і не виконують однієї з основних – диференційної (за незначними 

винятками).  
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За Г.Шило, ознака напівпом‟якшення білабіальних та лабіодентальних 

консонантів є позиційно зумовленою: «напівпом‟якшеність п’, б’, м’, w’, 

ф’…треба вважати акомодацією до наступного і» [150, с.227]. Г.Шило 

акцентує увагу й на тому, що [pʲ], [bʲ] на палатограмі мають меншу смугу 

контакту від смуги, що залишає на твердому піднебінні [mʲ]: «…повітряний 

струмінь виходить носом і язик більше підноситься до твердого піднебіння, 

тоді як при п’, б’, натиск повітряного струменя, що повинен порвати губну 

перепону, не допускає язика до більшого піднесення» [150, с.227]. 

Т.Бровченко отримала схожі результати з рентгенограм. При вимові 

напівпом‟якшених відтінків губних ступінь підняття «середньої спинки 

язика» (– за Т.Бровченко) є неоднаковим. Найменший контакт має [bʲ], що 

дає можливість припускати нижче положення язикового тіла при вимові 

дзвінкого порівняно з глухим [25, с.78]. Наголосимо, що при характеристиці 

губних маємо враховувати зони артикуляційного напруження, адже в межах 

цієї групи приголосних маємо різні за способом творення звуки.  

Поплутання сфер фонетики/фонології, а також недостатня кількість 

комплексних експериментально-фонетичних досліджень спричинюють 

розбіжності в тлумаченнях артикуляційно-акустичних властивостей губних 

звуків української мови, реалізації комбінаторних і позиційних алофонів 

лабіальних фонем, що спонукає провести комплексний аналіз губних 

приголосних української мови. 

2.3. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони 

Губна сонорна щілинна фонема /в/ належить до дорсальних задніх за 

формою і локалізацією язика в ротовій порожнині [130, с.192–194]. У 

науковій літературі існують різні погляди щодо артикуляційно-акустичних 

характеристик її позиційних і комбінаторних варіантів.  

Одні вчені вважають, що типовою для української мови є білабіальна 

вимова, яка реалізується в основному алофоні [w] та в деяких позиціях в [u ]. 
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А лабіодентальна, яка виявляється у варіантах [ʋ] та [ʋʲ], є вторинною й 

виникає внаслідок коартикуляційного впливу (Т.Бровченко [25, с.77–78], 

Н.Тоцька [135, с.84], М.Жовтобрюх [61, с.121]). Інші основною вважають 

губно-зубну артикуляцію, яка реалізується в алофоні [ʋ] й виявляє 

подібність до відповідних губно-зубних щілинних російської та польської 

мов. Прихильники цього погляду не відкидають також, що наприкінці 

складу українській фонемі /в/ властиво реалізуватися через [u ] (О.Брок, 

М.Москаленко, І.Зілинський) [113, с. 9–10].  

На думку лінгвістів [60, 91, 152], у спільнослов‟янській мові не було 

губно-зубного звука. Він вочевидь походить з індоєвропейського губно-

губного. Тому більшість фонетистів засвідчують, що типовою для 

української мови є все ж губно-губна вимова [w], а її особливістю є те, що 

/в/ у деяких позиціях реалізується через нескладовий голосний [u ] [25, 

с. 77–78; 61, с. 46–47; 132, с. 46–47]. Ще П.Житецький, а згодом 

М.Жовтобрюх, Г.Півторак зауважували, що основною причиною вокалізації 

губної фонеми /в/ став занепад зредукованих, що спричинило нові 

фонетичні умови для розвитку приголосного [w] [136, с. 101–102; 61, с. 225; 

6, с. 211–212;69, с.327]. Так, М.Жовтобрюх вважає, що губно-губна вимова 

була поширена ще в давньоруський період. Вона виявлялася перед 

приголосними та в кінці слова в алофоні [u ] (вчора, вдова), а також тоді, 

коли губно-губний звук був у функції протетичного приголосного і стояв 

перед лабіалізованим голосним (воко). Зрідка [w] виступав у позиції перед 

лабіалізованими і у функції епентетичного приголосного (тивун). Учений 

наголошує, що східнослов‟янська фонема /в/ реалізувалася в давньоруській 

мові неоднаково. Так, у південно-західних діалектах – у губно-губному 

звукові, а в північних і східних – у губно-зубному [60, с. 139–140]. 

П.Житецький, вважаючи вокалізацію приголосних однією з характерних 

ознак української мови, зауважує, що вокалізація /в/ поширена у всіх 

говорах. Спочатку в [u ] перейшло давньослов‟янське закінчення 
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дієприкметника -лъ, у якому [l] перед тим лабіалізувався, тобто 

перетворився у губний, а той, у свою чергу, в [u ]. Після занепаду 

зредукованих перехід [l] в [u ] став своєрідною замінною вокалізацією 

(голосний втрачається, а приголосний вокалізується): вовк (влъкъ), повен – 

повний (плънъ). Для вокалізації початкового губного значення мала 

вокалізація кінцевих -лъ, голосних неповного творення (робимо, говоримо), 

які в більшості випадків підтримали дзвінкий елемент на початку слова. 

П.Житецький також звертає увагу на те, що дзвінкий приголосний в, навіть 

перед глухими, не лише зберігає свою природу, а й вокалізується і 

чергується з у: вчити/учити, вкрасти/украсти [136, с. 101–103; 69].  

За даними наукових джерел, губно-губний алофон [w] зберігає свої 

основні характеристики, не переходячи в нескладовий голосний, на початку 

складу перед [о], [u] (вода, кавун) [132, с. 46; 69, с. 121; 66, с. 119]. На жаль, 

в науковій літературі трапляються описи артикуляцій, не підкріплені 

експериментальним матеріалом, зокрема такі: «губно-губна артикуляція 

буває перед [ɪ], [і] та [е], іноді перед [а] (наприклад: вир, верх, вал, віл)» 

[109, с. 16]. 

Губно-зубна артикуляція /в/ проявляється в алофонах [ʋ] та [ʋʲ] [25, 

с.77–78]. За Ю.Шерехом, в українській мові перед голосним може 

продукуватися як білабіальна, так і лабіодентальна вимови. Розрізнення цих 

двох способів, на думку мовознавця, не має історичного значення, і вони 

часто виступають поруч у того самого мовця і навіть у тому самому слові 

[153, с.374]. Т.Бровченко та Н.Тоцька на матеріалі експериментально 

отриманих даних підтверджують попередню думку про те, що губно-губний 

алофон фонеми /в/ є основним для української мови. Однак крім нього, 

поширений і губно-зубний алофон, який виступає на початку складу перед 

голосними [а], [е], [и]: ваза, видно, вечір. Також фонетисти підкреслюють, 

що в аналогічних позиціях можлива й вимова губного-губного [w]. А 

напівм‟який губно-зубний алофон артикулюється перед [і] [132, с. 46–47; 
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25, с. 77–78]. Протилежний погляд має І.Зілинський. На його думку, 

типовою артикуляцією української літературної вимови є губно-зубна, 

схожа з відповідними щілинними російської і польської мов [113, с. 9–10]. 

Л.Прокопова підтверджує попередню думку експериментально 

(використання прийому кінозйомки). Дослідниця зауважує, що наприкінці 

складу в розмовній мові спостерігається нескладове [u ], а при чіткому і 

повільному продукуванні в цій же позиції можливий і губно-зубний 

приголосний алофон [113, с. 10]. Суголосно думкам І.Зілинського, 

вибудовують характеристики можливих виявів /в/ Т.Білоус [14] та автори 

статті «Some properties of Ukrainian writing system» С.Бук, А.Ровенчак та 

Я.Мачутек [163]. Так, Т.Білоус опублікувала зауваги до транскрибування 

української вимови засобами МФА, зазначаючи: «Українська фонема [ʋ] 

позначена літерою «Вв», має наступні алофони: w – 170 – перед дзвінкими 

приголосними (не після голосної) і перед огубленими голосними – губно-

губний задньопіднебінний апроксимант (щілинний сонорний); ʍ – 169 – 

перед глухими приголосними (не після голосної) – губно-губний 

задньопіднебінний щілинний шумний; u  – 308+432 – після голосної – 

нескладотворчий "у"» [14]. Т.Білоус також зауважує, що /в/ реалізується й у 

губно-зубних алофонах – [ʋ] та [ʋʲ]. Твердий «губно-зубний щілинний 

сонорний (апроксимант) [ʋ]» (– за Т.Білоус) часто підмінюється в мовленні 

російським губно-зубним щілинним шумним [14]. Схожий погляд на 

можливі реалізації аналізованої фонеми мають С.Бук, А.Ровенчак та 

Я.Мачутек. Дослідники пишуть, що українська губно-зубна сонорна фонема 

/ʋ/ відрізняється від російської та польської /ʋ/, має такі реалізації: [u ] (мав, 

був, мавпа, шовк, а вперше [ɐ  pɛrʃe]); [w] (вниз, вона, вухо); [ʍ] 

(вперше[ʍpɛrʃe]); [ʋʲ]: (він [ʋʲin], свято [sʲʋʲɑto]) [163].  

Сонорність /в/ забезпечується завдяки саме білабіальному її алофону, 

який фізично містить менше шуму, ніж голосу [9, с. 104]. О.Бас-Кононенко 

зазначає, що «основним виявом фонеми традиційно і нормативно є 
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білабіальний [w], а не лабіодентальний [v] (як у російській мові). Саме тому 

фонема /в/ належить до сонорних і саме тому вона не утворює корелятивної 

шумної пари з глухою /ф/. Саме тому, потрапляючи в позицію перед іншим 

приголосним або в абсолютний кінець слова, вона не втрачає свого 

голосового компонента, а навпаки, вокалізується, тобто позбувається й тієї 

невеликої частки шуму, яка була притаманна їй в основному алофоні» [9, 

с.104]. За Л.Мосенкісом, завдяки чергуванню в/у, що є формальним 

вираженням милозвучності української мови, усувається збіг приголосних 

або голосних. Таке позиційне чергування властиве всім слов‟янським 

мовам. Однак, збереження [ṷ] у звуковому полі /в/ в українській мові (як і в 

білоруській) можливе завдяки давньому [w] на противагу новому губно-

зубному [v] в російській мові [91].  

Протилежне вокалізації явище – оглушення, заміна в на ф. За О.Бас-

Кононенко, «є грубим порушенням українських вимовних норм» [9, с.105]. 

Про особливості вимови /в/ у позиціях вокалізації зауважувала 

О. Плахотнікова. Дослідниця подає 8,5% чергування в/ф, спричинених 

губно-зубною вимовою /в/, а також дією регресивної асиміляції за глухістю 

в середині слова [105, с.189]. Як зазначає Н.Плющ, заміна в на ф є 

свідченням інтерференційного впливу – російського позиційного оглушення 

дзвінких шумних приголосних. Така заміна може призвести до виведення 

української /в/ з класу сонорних і переведення її до класу шумних [106, 

с. 69].  

За проведеним слуховим аналізом групи 80 студентів та дикторів, а 

також за ознаками функціонування складу, фонема «/v/», – за З.Дудник, 

реалізується як губно-губний алофон у складах «[v  ], [v u] та як губно-

зубний – [va], [ve], [vɪ]» (– за З.Дудник). За частотою вживання складів 

різної структури (загальною кількістю 10623, із яких 5929 є відкритими CV) 

в масиві текстів маємо такий розподіл: ви –117, ва – 110, во – 76, ве – 60, ву 

– 25. Дослідниця наголошує, що кількісна характеристика вживання є 



86 
 

свідченням того, що за умов звичного вимовляння в мовленнєвому 

континуумі є більше шансів для творення губно-зубного алофона [50, 

с.171].  

Реалізація цієї фонеми на матеріалі сучасного українського мовлення 

потребує додаткового вивчення. 

2.4. Звукове поле фонеми /f/: комбінаторні та позиційні алофони 

З-поміж губних приголосних сучасної української мови /f/ привертає 

пильну увагу мовознавців (О.Синявський [121], Л.Прокопова [113], 

Н.Тоцька [135], Т.Бровченко [25], Ю.Карпенко [67]). Це зумовлено низкою 

як мовних (фонетико-фонологічних, графіко-орфографічних) особливостей, 

так і позамовних чинників (історичних, соціальних). Ця фонема з‟явилася в 

українській мові внаслідок запозичення. Виходячи із твердження Л.Щерби 

про артикуляційну базу як набір окремих найтиповіших рухів 

артикуляторів, які внаслідок своєї типовості в даній мові є звичними, 

необхідними для носіїв її мови [155, с.73], можемо зауважити, що поява ф у 

системі української мови є допустимою і передбачена самою системою. 

Фонетична незаповнена клітина – лакуна – в системі будь-якої мови, за 

законом аналогії, має заповнитися. З приводу цього З.Дудник зазначає, що 

входження ф у фонетичні системи української та російської мов є цілком 

природним явищем і відбулося через автоматизовану інтеграцію [50, с.168]. 

Причиною появи зазначеної фонеми в нашій мові є широкомасштабне 

контактування із західноєвропейськими мовами в період з Х–ХІ століть 

[128, с. 42], а за іншими джерелами – у ХІІ-ХІІІ століттях [151., с. 794]. До 

Х–ХІ століть у давньоруській мові такого звука і літери не існувало. До 

української мови ф потрапило через старослов‟янські пам‟ятки, написані 

двома системами письма: кирилицею і глаголицею.  

Історія входження /f/ в українську мову – це послідовні переходи від 

одного замінника до другого. Однією з причин субституцій досліджуваної 
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фонеми в давньоруський період була графічна схожість Ф ф «ферта» 

(кирилиця) і Ѳ ѳ «фіти» (глаголиця), якими передавали запозичені f, ph і th 

у словах переважно грецького, а також латинського і західноєвропейського 

походження, що прийшли в українську мову посередництвом через 

старослов‟янські тексти. З появою іншомовних слів у давньоруських мовців 

постало запитання: як вимовляти і передавати на письмі незнайомі їм звуки 

і звукосполучення. Відповідно вони намагалися підібрати їм «гідну» заміну. 

За даними наукових джерел [67, с. 421–423], існувало 16 замінників /f/, 

серед яких до поширених належать: х (Хома) та п (Пилип) – найдавніші, т 

(Текля). Поширені також субституції хв (Хведір), хт (Хтодор), вх та вф 

(Євхим, Євфрем), фт й д (Фтомб, Додось з Феодосій: тут перше з‟явилося 

явно під впливом другого). Шість замінників зустрічаються тільки по 

одному разу: в, вт, дз, ш, г, к: Векла, Євтим, Феодзеплакт, Осташ, Галілей 

(з Фалалій) (рис. 2.1).  

Входження губно-зубної глухої фонеми в систему української мови 

довготривале.  

 

Рис. 2.1. Історичний діапазон варіативності буквосполук на позначення /f/ 

За Ю.Шевельовим, у ХV–ХVІ століттях, коли через так званий 

«другий південнослов‟янський вплив» запозичень стало більше, то виникла 

потреба у спеціальній фонемі. Таким чином утворилася «африката [хʷ]» (– 

за Ю.Шевельов), що на письмі відтворювалася двома літерами хв [152, с. 
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806]. Оскільки африкатою називається «напівзімкнений» простий звук, що є 

функціонально неподільним середнім між зімкнено-проривним та щілинним 

того самого місця творення [22, с. 126], то з артикуляційного погляду це не 

африката, а звукосполучення. Щодо буквосполучення хв, то це звуки різної 

локалізації: [х] – глухий, з єдиним велярним фокусом, задньоязиковий; [в] – 

сонорний, губний приголосний, має губний фокус. Спільним між ними є 

задня дорсальність при артикулюванні, проте це не дозволяє зарахувати 

звукосполучення до розряду африкат [70].  

За В.Русанівським, у ХVI–XVII століттях в українську мову прийшов 

великий потік запозичень через польську мову, адаптованих німецькою 

мовою, запозичень: триумф, фундамент, флекгма. Це були переважно 

латинізми, які автори панегіричної поезії вважали за «свої» [64, с. 107]. 

Тобто мовці, вимовляючи і пишучи запозичені слова, не усвідомлювали, що 

глуха губно-зубна фонема є «чужою».  

Сліди старовинної вимови залишилися нині в українському 

діалектному розмовному мовленні в запозичених латинських словах, 

зокрема форми з хт, фт (анахтема, кафтизма). А в мовленні носіїв 

південно-східного і північного наріч української мови та вихідців із цього 

середовища на місці ф досі виступає хв (хвакт, мікрохвон) [85, с. 84]. У 

деяких говорах помітне зворотнє явище: поява гіперичного 

(«надправильного») ф на місці питомої сполуки хв (фоя, фасоля, фалити, 

навіть Фастів замість давнього й етимологічного закономірного Хвастів) 

[85, с. 97; 10, с. 61, с. 64–65]. Така вимова перебуває за межами літературної 

норми. Проте, це демонструє діапазон варіативності звуків і є свідченням 

того, що в живому мовленні існує набагато більше варіантів фонем, ніж на 

рівні мови. 

Сьогодні фонема /f/ входить до системи фонем української мови як 

«наймолодша». У МФА позначається «f», її номер – 128 («voiceless 
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labiodental fricative» та її напівм‟який вияв – «voiceles labiodental fricative, 

semi-palatalized») [14]. За даними літератури, /f/ є губно-зубною, щілинною 

(серединною) [130, с. 193; 135, с.71; 113, с.134]. За співвідношенням голосу 

й шуму основний алофон цієї фонеми є шумним глухим [113, c.134; 135, 

c.73–74]. Його творення відбувається за допомогою нижньої губи, яка 

наближається до верхніх центральних різців, утворюючи щілину, через яку 

виходить повітря (по всій ширині нижньої губи), створюючи при цьому 

шум. При артикулюванні язик відтягується назад, збільшується резонатор у 

передній частині ротової порожнини [25, с.75]. М‟яке піднебіння при 

вимовлянні твердого [f] підняте і закриває прохід у носову порожнину. 

Голосові зв‟язки перебувають у ненапруженому стані. Напівпом‟якшений 

алофон [fʲ] відрізняється від твердого підняттям середньої спинки язика до 

твердого піднебіння й незначним розтягуванням кутиків губ [135, с.74; 25, 

с.75].  

Звукове поле української фонеми /f/, за науковими джерелами, – [f], [fʲ] 

[f ], [f ] [135, с. 74, с. 105; 61, с.121–129; 131, с. 134–144, с. 185]. 

Зважаючи на передумови входження цієї фонеми в систему 

українських приголосних, виникає потреба дослідити реалізацію /f/ на 

матеріалі сучасного українського мовлення. 

2.5. Звукове поле фонеми /m/: комбінаторні та позиційні алофони  

/m/ – губно-губна, зімкнена (зімкнено-прохідна, носова), сонорна. За 

даними фонетичної літератури, /m/ реалізується в мовленні в таких 

алофонах: головному [m], який в МФА має номер 114, комбінаторних – [m ], 

[m ] (перед огубленими голосними [о], [u] вона стає огубленою), [mʲ] (перед 

[i] набуває рис напівпалаталізованості) [131, с.132–133; 14]. У мовленні 

досліджувана фонема частково назалізує сусідні голосні, як у 

прогресивному напрямку – [m  ]рж, так і в регресивному – трі[ m ]ф, а між 
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двома носовими можлива повна назалізація голосного – [ma  m ] [130, 

с.197].  

У живому мовленні зімкнено-проривні (неносові) зазнають асиміляції 

за способом творення перед зімкнено-прохідними носовими, внаслідок чого 

утворюються гомоорганні сполуки – [bm], [pm] (вимовляються тим самим 

активним мовним органом одним артикуляційним рухом). Внаслідок такої 

асиміляції неносові набувають носового забарвлення, водночас відбувається 

прогресивна асиміляція – носові під впливом попередніх втрачають 

плавність артикуляції і стають вибуховими (кінцеве ротове розмикання в 

них замінюється різким опусканням м‟якого піднебіння і виходом повітря 

через ніс): [z  bᵐm ᵐu  dr osʲtʲi], [оbᵐmᵐa  n] [130, с.201–202]. У результаті 

асиміляції сполуки бм, пм стають фаукальними (глотковими) [130, с.201; 

93, с.142–143]. У таких приголосних «зімкнення губ переривається і початок 

артикуляції характеризується лише відривом язичка (увули) від задньої 

стінки носоглотки, що створює своєрідний фаукальний вибух» [93, с. 228].  

[m] може й бути імплозивною. Імплозивні приголосні 

виокремлюються серед зімкнених за характером рекурсії, оскільки після 

витримки в таких звуків зімкнення не відкривається. Вони зустрічаються 

перед голосними в кінці слів, тобто такі приголосні є позиційно 

зумовленими [18, с. 36–37;93, с.142–143]. 

Як і попередні фонеми, /m/ потребує більш докладного вивчення на 

матеріалі сучасного українського мовлення із застосуванням 

інструментальних засобів. До цього часу вона не була об‟єктом окремого 

вивчення, разом із іншими губними реалізацію /m/ вивчали поряд із 

язиковими в системі.  
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2.6. Звукові поля фонем /b/ і /p/: комбінаторні та позиційні алофони  

Акустична характеристика співвідношення голосу й шуму у спектрі 

приголосних пов‟язана з активним чи пасивним станом гортанної  зони 

мовного апарата, зокрема з роботою голосових зв'язок – джерела голосу. 

Відповідно до стану голосових зв'язок приголосні звуки поділяють на 

сонорні, дзвінкі та глухі. З-поміж губних консонантів української мови 

однією з опозиційних пар є дзвінкий [b] і глухий [p].  

За даними фонетичної літератури, зазначена пара звуків за місцем 

творення належить до губно-губних, а за способом творення – до зімкнено-

проривних [135, с. 73, с. 105;61, с.121–129; 131, с. 134–144, с. 185]. Перед [і] 

вони послідовно напівпом‟якшуються, а в словах іншомовного походження 

можуть виявляти палаталізацію перед голосними [а], [u] (пюре, бюро) [135, 

с.74]. Перед огубленими голосними губно-губні дзвінкий [b] і глухий [p] 

лабіалізуються. У гомоорганній сполуці за способом творення [b], [p] 

асимілюються, відтак стають фаукальними (глотковими) [130, с. 202]. 

Наприклад, фаукальними [b], [p] стають у сполуках бм, пм – обмін, топ 

модель. 

При артикуляції губних твердих [b], [p] утворюється зімкнення 

нижньої губи з верхньою. М‟яке піднебіння при цьому підняте й не 

пропускає повітря в носову порожнину, тому ці приголосні не мають 

носового забарвлення. При творенні глухого [p] голосові зв‟язки не 

напружені й не дрижать, а от при дзвінкому [b] навпаки – напружені й 

вібрують. Зімкненим губним, що знаходяться перед голосним на початку 

або в середині слова, вже під час початкової фази зімкнення властивий 

різкий перехід до резонатора наступного голосного: під час зімкнення язик 

набуває форми, потрібної для голосного. Л.Прокопова наголошує, що уклад 

язика на цьому етапі творення губного не повністю набуває ступеня 

напруженості, який притаманний голосному, що вимовляється після нього. 
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Такий ступінь досягається під час останньої фази губного – вибуху. Якщо 

губно-губні [b], [p] знаходяться на початку слова перед приголосними, то 

під час зімкнення губний набуває укладу язика, притаманного для вимови 

наступного приголосного. У цілому сполученням губних зімкнених із 

іншими приголосними в середині або в кінці слова форму язика визначає 

звукове оточення та інші фонетичні явища – складоподіл, наголос тощо 

[131, с.135]. У деяких наукових джерелах [66] зазначається, що при творенні 

твердих губних зімкнених «язик лежить плоско».  

Уклад язика при напівм‟яких губних [bʲ], [pʲ] наближається до того, 

який властивий вимові голосного [і] [131, с.137]. Під час вимови 

напівпалаталізованих губно-губних кутики губ більш розтягнуті, ніж при 

творенні твердих [109, с.16; 135, с.74].  

Артикуляція глухого і дзвінкого губних неоднакова. При дзвінкому [b] 

активно працює і верхня, і нижня губа, зімкнення слабше, нижня щелепа і 

під‟язикова кістка опущені нижче, ніж при вимові глухих. При дзвінких і 

при глухих одночасно з основною – губною – присутня й додаткова 

артикуляція: спинка язика відсувається назад і трохи піднімається [135, 

с.73–74]. Т.Бровченко, поділяючи погляд Н.Тоцької, наголошувала, що 

розмикання губ при [p] відбувається швидше і різкіше, ніж при [b]. «Нижня 

щелепа при розмиканні опускається трохи нижче при артикуляції [b], що 

свідчить про більшу напруженість мовних органів при вимовлянні [p]» [25, 

с.74]. За спостереженнями дослідниці, при вимові напівпом‟якшених 

відтінків губних фонем «середня частина спинки язика» (– за Т.Бровченко) 

підіймається в напрямку до твердого піднебіння. Ступінь підняття при 

артикуляції [b] порівняно із глухим корелятом є нижчим [25, с.78]. За 

П.Вовк, на палатограмах ці звуки, як і всі губні, характеризуються задньою 

дорсальністю. Губні можуть залишати й чисту фотопалатограму, що, на 

думку Т.Бровченко, П.Вовк, так само виявляється нормативним [25, с.75; 

34, с.15].  
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У МФА [p] – voiceless bilabial plosive і його напівпом‟якшений алофон 

[pʲ] – voiceless bilabial plosive semi-palatalized має номер 101, а [b] – voiced 

bilabial plosive і його напівпом‟якшений варіант [bʲ] – voiced bilabial plosive 

semi-palatalized – 102 [14, с.9].  

Звукові поля для акустичної пари /b/, /p/ – [b], [bʲ], [p], [pʲ], [b ], [p ], [b ], 

[p ] [135, с. 74, с. 105; 61, с.121–129;131, с. 134–144, с. 185].  

Окремого дослідження /b/, /p/, зокрема детального вивчення їхньої 

реалізації в гомоорганних сполуках, на матеріалі сучасного українського 

мовлення поки не було.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

Отже, варіативна вимова губних в межах норми, а також відхилення від 

неї досить докладно висвітлені в наукових працях, підручниках і 

посібниках, натомість системний опис варіативності губних в межах 

орфоепічної норми відсутній, хоча він демонструє історичну перспективу 

мови.  

Розглянувши наукові розвідки про губні звуки української мови, 

зауважимо, що наявна інформація про приголосні цієї групи не є 

однозначною, часом суперечлива, а тому комплексний, об‟єктивований 

експериментально-фонетичним матеріалом опис залишається актуальним. 

На це звертає увагу З.Дудник, підкреслюючи, що в українській фонетичній 

літературі бракує точних інструментальних даних про властивості та 

модифікації сегментного рівня [49, с.18]. Отже, комплексний аналіз природи 

губних консонантів (їхніх артикуляційних та акустичних особливостей), а 

також реального функціонування в сучасній мовленнєвій комунікації 

потребує проведення власних експериментальних досліджень і вирішення 

поставлених питань. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЕКСПЕРИМЕТНАЛЬНО-ФОНЕТИЧНОГО МЕТОДУ ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ ГУБНИХ ПРИГОЛОСНИХ 

Розуміння звука мови як одиниці, що має фізичну природу, 

утворюється за допомогою мовного апарата людини і виконує в мові певні 

функції, дозволяє досліджувати його в акустичному аспекті як звукову 

хвилю з характерними для неї особливостями (частотою, інтенсивністю, 

тривалістю, формантною структурою); в анатомо-фізіологічному – як 

результат роботи певних органів і систем людського організму; у власне 

лінгвістичному – як одиницю (фонему), що функціонує в мовленні 

(алофон); крім того, важливо виявити вплив на цю одиницю соціальних 

чинників. Лише в поєднанні ці аспекти дозволяють зʼясувати специфіку 

природи та функціонування фонетичних одиниць. Вивчати звук як 

триаспектне явище можна за допомогою експериментально-фонетичного 

методу.  

Пропонована робота є продовженням і розвитком системного 

інструментального дослідження артикуляційно-акустичних властивостей 

звуків сучасної української мови, яке впродовж багатьох років проводиться 

в ЛЕФ ІФ КНУ (завідувач лабораторії – к.філол.н. З. Дудник, науковий 

керівник – к.філол.н., доц. О. Бас-Кононенко). При лабораторії з 

використанням експериментально-фонетичного методу захищено дисертації 

Л.Прокоповою (1958, 1973), Н.Тоцькою (1975), Л.Скалозуб (1980), 

Л.Ципцюрою (1969), П.Вовк (1970), О.Лисенко (1971), А.Текорюс (1971), 

Д.Баколасом (1973), Т.Міщенко (1975), Л.Ковальовою (1981), Л.Хоменко 

(1983), О.Павловською (1989), О.Бас-Кононенко (1999), З.Дудник (2001), 

М.Александрович (2009), О.Плахотніковою (2017), В.Чернишук (2019) та 

іншими. 
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3.1. Особливості використання експериментально-фонетичного 

методу для вивчення губних приголосних (методика та матеріал 

дослідження) 

Експериментальний метод є єдиним методом дослідження, за 

допомогою якого можемо перевіряти гіпотези про причиново-наслідковий 

зв'язок явищ. Він є одним із найбільш дієвих підходів, як до практичних, так 

і до теоретичних проблем у науці [205, с. ill]. Експериментально-

фонетичний метод використовували такі зарубіжні вчені, як Є.Ясевіч, 

С.Фокс, К.Салмонс [221], В.Лабов, М.Барановськи [241], К.Лангстроф [244], 

М. Ді Паоло [184], Дж.Байбі [177], А.Фабріциус [193], Д.Джонсон [224], 

Дж.Скоббіє та М.Поуплі [265], П.Традгілл [280] та інші. Цей метод при 

вивченні звукових явищ застосовували й українські фонетисти, зокрема 

Н.Тоцька [134], Л.Прокопова [113], Л.Скалозуб [125, 126], О.Павловська 

[95], П.Вовк [34], О.Бас-Кононенко [7], Л. Українець [138], З.Дудник [50], 

О.Іщенко [65], Н.Вербич [29, 31] та інші. Вдосконалення експериментально-

фонетичного методу є одним із основних напрямків роботи ЛЕФ ІФ КНУ 

протягом її існування. 

Експериментально-фонетичний метод дає змогу здійснювати опис 

фізичної та анатомо-фізіологічної природи звукових явищ. Цей метод 

об‟єднує різні прийоми. Для дослідження українських губних приголосних 

використовуємо комплекс артикуляційних і акустичних прийомів. Програма 

експериментально-фонетичного проєкту вивчення лабіальних консонантів 

українського мовлення передбачала кілька етапів: 1. Підготовка: добір 

дикторів, створення програми, запис мовлення (студійний). 2. Формування 

експериментальної вибірки (досліджуваних одиниць), результати аналізу 

якої достовірно характеризують генеральну сукупність, тобто виявляються 

на всьому аналізованому мовному масиві. Цей етап передбачає суб‟єктивне 

спостереження експериментатора – прослуховування записів, відбір 

палатограм, осцилограм і спектрограм. 3. Опрацювання експериментальних 
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даних. 4. Лінгвістична інтерпретація експериментальних даних: аналіз, 

порівняння, узагальнення, класифікація, висновки. 

Матеріал дослідження. Перед записом мовлення було підготовлено 

текстову програму, що містила 166 слів, 30 словосполучень і зв‟язний текст 

обсягом 335 слів (фрагмент науково-публіцистичного тексту) (додаток Б). 

При підготовці програми було враховано принцип фонологічного аналізу – 

від фонеми до конкретних реалізацій – позиційних і комбінаторних 

алофонів і фонів [212, с.1–17; 93, с.7–10]. У дисертації розширено обсяг 

артикуляційно-акустичних ознак алофонів, які дозволяють описати 

варіативну вимову слів. Принцип фонологічного аналізу ліг в основу не 

тільки добору текстової частини експерименту, а й в аналіз звукових 

реалізацій досліджуваних губних.  

До текстової програми дібрано відкриті склади з голосними 

(наприклад, ва, во, ве, ви, ву, ві). Це тип відкритих складів типу ПГ, який 

значно переважає всі інші типи, для українського мовлення є домінантним, 

що зумовлено зокрема й історично [79, с.210–212]. Добираючи склади з 

голосними, враховували різні позиції, у яких можуть перебувати губні – на 

початку (наприклад, фалити, вада, маків, баран, палець), у середині слова 

(абат, мавпа), у кінці (фарба, Європа, морква, афа). До програми увійшли 

слова, де губні перебували у складі з наголошеним/ненаголошеним 

голосним (ма ма, вдова , фарти ть, ба рва), у відкритих/закритих складах 

(наприклад, мав-па, мі-фо-ло-ге-ма тощо).  

Результати аналізу складів типу ПГ зіставляли з результатами аналізу 

реалізацій губних в інших типах складів (наприклад, ПГП), що дозволило 

визначити різні функції губних, їхню зміну за умов різних 

фонетичних/фонологічних умов. Однак не всі типи складів із губними були 

обʼєктом дослідження за допомогою артикуляційних прийомів – прямого 

палатографування і відеозапису роботи зовнішніх мовних органів, зокрема 
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губної активності, що повʼязано зі специфікою зазначених прийомів, 

особливості яких розглянемо далі.  

Описаний принцип добору складів було застосовано для вияву всіх 

можливих комбінаторних і позиційних алофонів губних фонем. Так, 

комбінаторні напівпалаталізовані алофони губних, як результат акомодації, 

аналізували у складах із голосним переднього ряду високого ступеня 

підняття [i], якому властивий «перерозподіл об‟ємів ротової і фарингальної 

порожнин – максимальне збільшення фарингальної порожнини і 

максимальне зменшення ротової за рахунок того, що тіло язика повністю 

закриває передню частину» [133, с.85–86]. «Ступінь підняття спинки язика 

до твердого піднебіння при творенні [і] найвищий проти всіх інших 

голосних переднього ряду. Губи, утворюючи вузьку щілину, розтягнені на 

боки значно більше, ніж при артикуляції [u] та [e]. [i] – нелабіалізований 

голосний переднього ряду високого ступеня підняття» [135, с. 58]. Такі 

артикуляційні характеристики акустично виражаються віддаленістю першої 

форманти від другої [135, с.58]. Тому до програми було включено такі 

склади: ві, бі, фі, мі, пі з урахуванням усіх позицій у слові, будови слова, 

наголошеності/ненаголошеності складу, а також ступенів вияву 

палаталізації та її напряму – регресивного і прогресивного (наприклад, іві, 

осліп, ефір, сміх, імре, хліб та подібні).  

Поряд із голосними заднього ряду високого та середнього ступеня 

підняття [o], [u], для яких характерна задня артикуляція з майже 

рівнозначними за об‟ємом фарингальною та ротовою порожнинами (більш 

видовжений фарингальний резонатор при [u]) [133, с.84], губні 

огублюються, тобто утворюється додатковий губний резонатор. 

Враховуючи різні ступені лабіалізації, напрям – регресивний і прогресивний 

було дібрано різні контексти губних з [o], [u] (наприклад, во, уф, обвал, 

домофон тощо). 
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До текстової частини експерименту додано й склади/слова, де губні 

перебувають поряд із різними приголосними – франк, Блокбастер, сповна, 

обвал та подібні, що дозволяє проаналізувати особливості коартикуляційної 

взаємодії губних із іншими консонантами. Для вивчення особливостей 

вокалізованого алофона [u ] фонеми /в/ до програми увійшли слова, де 

губний стоїть у кінцевій позиції складу/слова (ав, був, лев), поряд з іншим 

приголосним в ініціальній позиції складу/слова або в середині слова (впав, 

ввійти, певне, покрівля). При доборі слів враховували, що вокалізація /в/ є 

позиційною модифікацією однієї й тієї самої фонеми і вона є лише 

орфоепічною нормою (функціонує в усному мовленні), а позиційне 

чергування у/в позначається на письмі (орфографічно) [130, с.214]. 

Розрізняючи позиційні модифікації фонеми /в/ і позиційне чергування 

фонем /у/:/в/, до програми включили такі слова, словосполучення і речення: 

ввійти, впав, був учителем, в формі, в цьому; тимчасом в Москві, в мові; В 

мові поширені морфеми. Фаукальність зімкнених губних було вивчено в 

таких контекстах – топ модель, зуб мудрості та подібних. Імплозивність 

/m/ – в кінці слова перед паузою (Ом, кум, мам).  

Аналіз звукових губних фонем стосувався і слів із різною кількістю 

складів в однакових фонетико-фонологічних умовах (наприклад, губ – губка 

– голубка, ефір – ефіру), однак основним обʼєктом дослідження був склад, 

де визначалася функція лабіального як елемента мінімальної вимовної 

одиниці.  

Поняття складу має різні тлумачення (експіраторна теорія складу, 

теорія м‟язового напруження, теорія сонорності). На думку О.Бас-

Кононенко, тільки аналітичний підхід до розгляду складу дозволяє 

найповніше схарактеризувати артикуляційно-акустичну природу найменшої 

одиниці вимови [7]. У нашій роботі склад розуміємо як артикуляційно-

акустичну єдність, поєднання голосного та приголосного компонентів із 

різним ступенем взаємопроникнення, що спричинене природою обох 
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елементів. У складах можемо виокремлювати звуки, при цьому розуміючи, 

що кожен звук у контексті видозмінює кожну реалізацію «того самого» 

звукотипу.  

Для експерименту були обрані диктори – носії українського 

літературного мовлення (інформація про дикторів – див. додаток А.2). Після 

підготовки програми відбулося студійне записування. Відео- та аудіозапис 

здійснювалися в ЛЕФ ІФ КНУ під керівництвом З.Дудник, О.Бас-

Кононенко, за присутності лаборанта О.Плахотнікової та оператора 

В.Попова (аудіо-, відеозапис, технічне опрацювання отриманих матеріалів, 

зокрема конвертація у формати MP4, MPEG-TS (.MTS), обрізка та монтаж 

відеофільму, обробка фотоматеріалів). Загальна тривалість опрацьованого 

записаного відеофайлу – 34 хв. і 57 с., загальна тривалість аудіозаписів – 

81 хв. і 23 с.  

Експеримент відбувався у два етапи: акустичний, артикуляційний. В 

акустичному дослідженні використано основні фонетичні прийоми: 

аудитивний (слуховий), осцилографічний та спектрографічний (для 

загальної характиристики); в артикуляційному – пряме палатографування та 

відеозапис роботи зовнішніх мовних органів, зокрема губної активності.  

3.2. Артикуляційні прийоми для вивчення губних звуків 

Робота мовних органів у творенні звуків відзначається 

різноманітністю, однак носіям певної мови характерні типові рухи 

артикуляторів, спрямовані на локалізацію в певній ділянці ротової 

порожнини, на набуття певної форми. «Внаслідок своєї типовості у даній 

мові ці рухи мовних органів є звичними, необхідними для її носіїв» [8, 

с.57]. Тобто кожна мова має свою артикуляційну базу – сукупність 

звичних рухів і станів мовних органів, що є необхідним для вимовляння 

звуків даної мови. Артикуляційна база є моделлю-прогнозом фонетичних 

зв‟язків, що склалися в мові, і виражаються у випереджувальній 
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артикуляційній установці й основному артикуляційному укладі. Під 

установкою розуміється стан готовності мовних органів до артикуляції. А 

основний артикуляційний уклад – модель-прогноз фонетичних зв‟язків і 

відношень, що дозволяє розподілити м‟язове напруження і напрямки 

мовних рухів як найбільш економне виконання артикуляційних програм 

[8, с.57–58; 73с. 42–43]. Л.Прокопова звертає увагу й на те, що 

артикуляційній базі української мови, окрім дорсальності – 

зосередженості артикуляційних рухів у передній частині ротової 

порожнини, – притаманна й активна робота губ [131, с.208]. Губна робота 

є частиною складного комплексу артикуляційних рухів. Отже, 

досліджуємо лабіальні консонанти, керуючись викладеною вище 

інформацією про артикуляційну базу української мови. 

Вивчення артикуляційних особливостей губних приголосних у 

дисертації здійснювалося з урахуванням процесу мовотворення, де 

найменшою вимовною одиницею, яка дозволяє вивчати типові рухи 

артикуляторів, є склад – вимовна цілісність, яка характеризується сумою 

накладань окремих сегментів приголосних і голосних (В.Гумбольдт, 

О.Потебня, О.Бас-Кононенко). «Приголосний і голосний у складі не можуть 

існувати ізольовано, вони взаємодіють із різним ступенем 

взаємопроникнення консонантного і вокалічного компонентів у складах із 

різними приголосними і голосними. Це є свідченням різного розвитку 

артикуляційної напруженості у складах і різних типів структури 

складотворення. Тому при аналізі важливим є визначення системності 

артикуляцій максимумів приголосного і голосного, які поєднуються у 

складах і взаємодіють у них, а також визначення того, що в цій системності 

переважає» [8, с.60].  

Таке розуміння процесу складотворення дозволяє вивчити тенденції 

артикуляторної типізації складів із губними консонантами, а також виявити 
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індивідуальні особливості мовців, які, з одного боку, демонструють 

артикуляційне розмаїття, а з другого – можливості мовної системи в цілому.  

3.2.1. Застосування прямого палатографування в дослідженні 

губних звуків 

В українському мовознавстві перші палатографічні дослідження 

проводили О.Синявський (1929) та Г.Шило (1948), а з 60-х років ХХ 

століття цей прийом широко використовували для аналізу українського 

мовлення Н.Тоцька (1973), Л.Прокопова (1958), Т.Міщенко (1974). Пристрій 

для здійснення прямого палатографування – фотопалатограф, на якому під 

певним кутом закріплюється дзеркало і є підставка для фотоапарата, був 

сконструйований і виготовлений вручну в 50-ті роки ХХ століття інженером 

ЛЕФ ІФ КНУ В.Скворцовим. Протягом 1962–1982 років за допомогою 

фотопалатографа вивчали артикуляцію не лише української мови, а й 

російської (Л.Скалозуб, П. Вовк) та мов Азії й Африки (П.Вовк, 

Л.Головяшина, Р. Ремізовська та інші) [34, с.4].  

Пряме палатографування – це артикуляційний прийом, за допомогою 

якого фіксуємо місце контакту язика з твердим і частково з м‟яким 

піднебіннями [93, с. 25]. Під час палатографування на язик диктора 

наносять барвник – розчин активованого вугілля; у процесі артикуляції язик 

торкається пасивних мовних органів, залишаючи на твердому піднебінні (а 

також частково на зубах і яснах) чорні смуги або плями. Ці відбитки 

фотографують і отримують палатограми (рис. 6). Специфікою цього 

прийому є те, що об‟єктивні дані про артикуляцію можна одержати, 

вивчаючи окремо вимовлені голосні, склади і односкладові слова, при 

цьому потрібно враховувати, що залишає відбиток на піднебінні цілий 

склад, односкладове слово. Відповідно до цього голосні вимовляються 

ізольовано, приголосний – на початку складу перед наголошеним /а/, який 
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залишає на палатограмі найменший відбиток і тим самим не затьмарює 

собою досліджуваного приголосного [34, с. 4;93, с.25–26].  

Не всі звуки можна досліджувати за допомогою палатографування, а 

лише ті, фокуси творення яких зосереджені в передньо-середній зоні 

твердого піднебіння, і, частково, на межі твердого піднебіння з м‟яким.  

При аналізі губних приголосних, цей прийом дає інформацію про 

другий – язиковий – фокус, що утворюється в зоні м‟якого піднебіння 

(велярній зоні), а тому його застосування 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, палатографування дозволяє уточнити типові 

рухи окремих артикуляторів й істотні особливості досліджуваних звуків.  

Вивчаючи артикуляторну динаміку процесу складотворення на 

матеріалі палатограм, тензо- і кінорентгеногруфування складів, О.Бас-

Кононенко зауважувала: «…саме палатографування дало змогу говорити 

про певну типологію місць артикуляцій компонентів складів у межах 

ротової порожнини, і ця типологія існує завдяки тому, що обидва 

компоненти є рівноцінними у складі, тобто однаково важливими для 

творення його цілісності» [8, с.62]. Завдяки зіставленню палатограм різних 

складів моделі приголосний-голосний (поєднання різних за місцем і 

способом творення приголосних із голосним) дослідниця схарактеризувала 

типи артикуляцій, притаманні українській артикуляційній базі, а також 

визначила артикуляційну напруженість як диференційну ознаку для системи 

складів українського мовлення [7]. Таким чином, палатографування дає хоч 

і досить обмежені дані, але вичерпні, зокрема, щодо локалізації основного 

артикулятора – язика, а при зіставленні палатограм із різними складами 

дозволяє визначити системні та індивідуальні риси мовців.  
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Коли під час фотопалатографування одночасно відбувається аудіо- та 

відеозапис вимови залученого диктора, то отримуємо комплексний 

синхронний об‟єктивний матеріал: для аналізу артикуляції (фотознімок), її 

результату – звучання та динаміка звуків (аудіо- та відеозапис) і сприйняття 

(протокол аудитивного аналізу). Дослідження групи губних приголосних 

сучасного українського мовлення в артикуляційному аспекті в нашій роботі 

було здійснено саме таким чином. 

Опис палатограм. Основне завдання дослідника при прочитанні 

палатограми – визначити фокус творення звука – місце контакту язика з 

твердим піднебінням і частково з м‟яким, а за характером слідів можна 

схарактеризувати і спосіб творення звука.  

Перед аналізом палатограми дослідник визначає форму піднебіння, яка 

впливає на особливості форми та локалізації основного артикулятора – 

язика, а також губ, зона яких для губних приголосних є основним фокусом 

творення.  

 
Рис. 3.1. Форми твердого піднебіння за поздовжнім перерізом (Методические 

рекомендации к курсам «Общее языкознание» и «Введение в языкознание» для 

студентов, стажеров, аспирантов и соискателей филологического факультета / Сост. 

Л.Скалозуб, З.Дудник. К.: КГУ, 1992. с. 72: с.13) 
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У фонетичній літературі піднебіння характеризують за поздовжнім 

перерізом (профіль), за яким виділяють 4 форми піднебіння: спадна, 

куполоподібна, горизонтальна і висхідна (рис. 3.1) [89, с. 13]. 

В анатомії форми твердого піднебіння поділяють за двома перерізами – 

поперечним та поздовжнім (рис.3.2) [92, с.133]. За основу у визначенні 

форми піднебіння за поперечним перерізом взято підйом твердого 

піднебіння та спуск до м‟якого (рис. 3.2 А, Б).  

 

А                                                                                   Б 

Рис. 3.2. А: Форми твердого піднебіння за поперечним та поздовжнім перерізами: 

1 – поперечний переріз: а) нормальне піднебіння; б) широке і плоске; в) високе та вузьке; 

2 – подовжній переріз: а) куполоподібне; б) пологе; в) круте. Б. Форми спуску м‟якого 

піднебіння: C – пологий, D – середній, Е – крутий (Нейман Л.В., Богомильский М.Р. 

Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. М: ВЛАДОС, 2001. 224 с.: с.133) 

У дисертації визначатимемо форми піднебінь дикторів з урахуванням 

обох перерізів, оскільки це допомагає виокремити артикуляційні ділянки 

творення звуків (з урахуванням активних і пасивних мовних органів): 

зубно-альвеолярну, палатальну та велярну, в кожній з яких є свої підзони – 

зубна (дентальна), альвеолярна і постальвеолярна; препалатальну і 

палатальну; велярну і поствелярну (увулярну) (рис.3.3). [94, с.48].  

За поперечним та поздовжнім перерізами піднебіння встановлюємо й 

межі твердого і м‟якого піднебінь, що дозволяє схарактеризувати 

особливості артикуляції тих звуків, фокус творення яких зосереджений у 

велярній зоні. Орієнтиром при визначенні меж між твердим і м‟яким 

піднебіннь є 7-і зуби (останні великі кутні – моляри) [131, с.186]. Так за 



106 
 

палатограмою можна визначити веляризацію – підйом задньої частини 

спинки язика до м‟якого піднебіння, який відбувається додатково до 

основної артикуляції приголосних [131, с.186]. Показником веляризації на 

палатограмах є «віддаль між краями контактної смуги по лінії останніх 

кутніх зубів». «Чим менша ця віддаль, тим веляризація сильніша, і, навпаки, 

чим вона більша, тим веляризація слабша» [131, с.187]. Ступінь веляризації 

встановлюється при зіставленні контактних смуг у середньопіднебінній зоні 

(4-5-ті зуби). 

 
Рис. 3.3. Артикуляційні зони піднебіння: 1. Зубна; 2. Альвеолярна; 2а. Власне 

альвеолярна; 2б. Постальвеолярна; 3. Палатальна; 3а. Препалатальна; 3б. Власне 

палатальна; 4. Велярна; 4а. Власне велярна; 4б. Поствелярна (увулярна) (Общая 

фонетика / С.В. Кодзасов, О.Ф. Кривнова. Москва: РГГУ, 2001. 592 с: с.48, рис. 2.10) 

За Л.Прокоповою, веляризація в українській мові спостерігається 

спорадично, вона маловивчена. «За типове явище для української 

літературної мови слід вважати легке веляризаційне забарвлення твердих 

приголосних» [131, с.188]. Для губних приголосних, творення яких 

відбувається в зоні кутніх зубів й інколи глибше – в зоні м‟якого піднебіння, 

потрібно зіставляти палатограми з ознаками твердої і напівпалатальної 

вимов.  

При вивченні артикуляції за допомогою палатограм необхідно 

враховувати прикус та розташування зубів мовця. Прикус буває 

фізіологічний і неправильний. Фізіологічний прикус вважається нормою, 

при ньому зуби правильної форми, верхня щелепа висувається на 3 мм 

вперед, покриваючи нижню щелепу. Якщо різці трохи висунуті вперед, 
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якщо є незначний нахил нижнього і верхнього зубного рядів назад, а також 

немає значних проміжків між зубами, то це теж вважається нормою. При 

такому різновиді прикусу зуби щільно зімкнуті. Неправильний прикус часто 

стає причиною порушення дикції. Неправильний прикус може бути різним 

(див. додаток Ґ). Найпоширенішими його ознаками є висування щелепи 

вперед, криві зуби, велика відстань між зубами, нещільне зімкнення 

верхнього і нижнього зубного рядів тощо (див.додаток Ґ ) [88, с. 26; 92, с. 

25–32]. 

 
Рис. 3.4. Схема-модель палатограми та зони піднебіння 

Опис палатограми здійснювався за парним зображенням (як на рис.3.4.) 

– схемою-моделлю і зонами піднебіння, запропонованих у методичних 

рекомендаціях [89] та доповнених О.Бас-Кононенко [7; 89, с.12]. 

Прочитання палатограми відбувається з урахуванням лівого (у 

дзеркальному відображенні – правий) та правого боків піднебіння та його 

чотирьох зон – зони різців (перші передні 4 зуба), іклів (3-ті зуби), малих 

кутніх зубів (4-5 зуби) та великих кутніх зубів (6-7 зуби) (рис. 3.4, додаток 

Г). Отримані сліди контакту язика з артикуляторами (див. рис. 3.5) 

описуються з урахуванням ділянок піднебіння, представлених на схемі-
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моделі палатограм на рис.3.4, що фонетично співвідноситься з ділянками, де 

формується фокус артикуляції звука (рис.3.3). Відбитки язика на піднебінні 

в певній зоні дозволяють визначити місце артикуляції. За слідами контакту 

язика на палатограмі серед приголосних виділяють: передньоязикові – сліди 

контакту язика в зоні різців, середньоязикові – в зоні іклів і малих кутніх 

зубів, задньоязикові – в зоні великих кутніх або ж відсутність контакту 

язика з твердим піднебінням (без слідів на палатограмі) [131, с.132; 34; 35].  

За формою язика і його локалізацією у фонетиці виділяють апікальні, 

дорсальні та какумінальні типи артикуляції [131, с.132; 135, с. 69;150, 

227;93, с.156–159]. Якщо кінчик язика загострений і піднятий вгору, а 

спинка язика горизонтально видовжена, злегка піднята в задній частині, то 

це апікальна форма язика. Тобто це звуки, фокус артикуляції яких 

утворюється кінчиком язика, відповідно на палатограмі маємо сліди на 

пасивних мовних органах (зубах, яснах, піднебінні). Дорсальна форма язика 

характеризується слідами середньої частини спинки язика на твердому 

піднебінні (зона іклів і кутніх зубів), що зумовлено заокругленою і 

вигнутою вгору спинкою язика з передньою або задньою локалізацією. При 

такій артикуляції кінчик язика опущений вниз. Якщо кінчик язика піднятий 

вгору і притискається до твердого піднебіння, середня частина спинки язика 

ввігнута, а задня наближається до м‟якого піднебіння – какумінальні звуки, 

при яких язик має ложкоподібну форму [131, с.132; 135, с. 69; 93, с. 156–

157; 130, с.182–184].  

П.Вовк за палаторамами визначила 10 «гіпотетичних» артикуляційних 

типів сучасної української літературної мови, врахувавши, як фокус 

творення, так і форму язика (артикуляційні типи представлено у додатку Д) 

[34; 35].  
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У нашій роботі при прочитанні палатограм враховуємо і форму язика, і 

його локалізацію під час артикуляції, що дозволить визначити розширені 

артикуляційно-акустичні характеристики губних консонантів.  

Палатограми губних приголосних мають свою специфіку. Тверді губні 

залишають сліди контакту на великих кутніх зубах (молярах), тобто при 

їхній артикуляції піднімається задня частина язика до мʼякого піднебіння. 

     
А                                          Б 

Рис.3.5. Палатограми складів А – [ma] і Б – [mʲa], вимовлених диктором СГ 

«Свідченням задньої артикуляції і основним її доказом є розширення 

бокових дотиків язика з кінця 3-ої і в 4-ій зонах, яке виходить за межі 

твердого піднебіння. Якщо, крім рівномірного звуження бокових дотиків у 

3-ій зоні (ознака передньої артикуляції), спостерігається подальше 

розширення в 4-ій – це є сигналом про «включення» задньої дорсальності, а 

отже, виявом більшого впливу П, який просунув артикуляцію голосного 

вперед (крім складів з двофокусними приголосними)» [8, с.62]. За О.Бас-

Кононенко, [ba], [pa], [ma], [b u], [p u], [m u] належать до задніх дорсальних 

(задньоязикових) артикуляцій [8, с.64]. За П.Вовк, губним та 

задньоязиковим приголосним української мови притаманний другий 

артикуляційний тип вимови, який характеризується задньою дорсальністю і 

для губних – губністю (додаток Д). Лабіальні можуть й не залишати слідів 

на фотопалатограмі. Це є в межах норми, за словами Т.Бровченко, П.Вовк 

[25, с.75; 34, с.15].  
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Ознаками напівпом‟якшеної вимови на палатограмі є затемнена ділянка 

в зоні малих і великих кутніх зубів (широкі бокові контакти), а світлий 

канал є свідченням виходу видихуваного повітря. Склади [bʲi], [mʲi], за 

О.Бас-Кононенко, належать до власне дорсальних (середньоязикових). 

«Середньоязиковою за місцем творення можна вважати таку артикуляцію, 

при якій відбитки язика свідчать про таку його форму, яка максимально 

повторює конфігурацію твердого піднебіння, а контакт відбувається в 

найвищій його зоні (при цьому характерною є контактна смуга, яка 

захоплює кінець 2-ої зони і всю 3-ю і може бути майже паралельно до межі 

твердого піднебіння)» [8, с.62, с. 64]. За П.Вовк, напівпом‟якшені губні 

належать до п‟ятого артикуляційного типу, ознакою якого є задньо-

середньоязикова широка дорсальність, а для лабіальних ще й губність 

(додаток Д) [34, с.15–16].  

Таким чином, палатограма дає змогу з‟ясувати місце творення звука, 

візуалізує форму язика при артикуляції, а також ступінь підняття язика до 

піднебіння (твердість/м‟якість), веляризацію. Ознаки участі голосу та шуму 

(дзвінкий, шумний, сонорний) на палатограмі не відбиваються.  

3.2.2. Відеозапис роботи зовнішніх мовних органів (губної 

динаміки) у вимові звукових сегментів із лабіальними консонантами 

Для аналізу роботи мовних органів у процесі породження мовлення, 

зокрема при вимові складів, слів та словосполучень із губними звуками, 

було також здійснено відеозапис губної динаміки. Це динамічний 

артикуляційний прийом, який дає нам точне відображення губної 

артикуляції, яка є частиною складного комплексу координаційних рухів 

органів мовного апарата людини.  

Схожий прийом при вивченні українських приголосних використала 

Т.Бровченко. Аналізуючи систему приголосних фонем української мови, 

дослідниця наголошувала на тому, що «методи безпосереднього 
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спостереження, які вимагають слухове, зорове сприйняття і м‟язове почуття, 

доповнюють інструментальні методи, які, в свою чергу, доповнюють і 

підтверджують дані безпосереднього спостереження» [25, с. 73], таким 

чином за допомогою застосування комплексу прийомів отримуємо 

об‟єктивні результати. Також Т.Бровченко зазначала: «Фонеми [п], [б], [м], 

[в], [ф] – зв‟язані між собою за мовним органом, що створює перешкоду. 

Всі вони є губними… Метод палатограм при дослідженні губних 

приголосних не дає ніяких даних, тому що язик при вимовлянні цих 

приголосних не торкається піднебіння» [25, с. 73–74]. Т.Бровченко записала 

вимову дикторів і за кінострічкою описала динаміку губ при творенні цієї 

групи консонантів.  

Для відеозапису вимови складів та слів із лабіальними консонантами 

ми використали дві професійні камери Panasonic-90 i Nicon D 7000 та 

мікрофон Prowest DM-922. Відеозапис обличчя дикторів виконувався у 

профіль та анфас, завдяки чому добре було видно рух нижньої щелепи та 

динаміку губ, а також активність лицьових м‟язів. Студійний відеозапис 

проводився в ізольованій кімнаті. Одночасно з відео ішов контрольний 

запис мовлення на диктофон. По завершенню запису було змонтовано 

відеофільм. Безпосереднє спостереження за губною артикуляцією 

відбувалося із застосуванням режиму стоп-кадр та уповільненого перегляду. 

В основу опису роботи зовнішніх мовних органів (губної динаміки) при 

вимові звукових сегментів із лабіальними консонантами покладено 

врахування рухів м‟язів голови та шиї (рис.3.6). Адже губну артикуляцію 

забезпечує складна комплексна робота декількох м‟язів: m.orbicularis oris 

навколоротовий мʼяз – виконує змикання губ, їх притискання до зубів [268, 

с.45–76]; m.levator labii superioris – мʼяз-підіймач верхньої губи – піднімає 

кутики рота і верхню губу; m.depressor labii inferioris – мʼяз-опускач – 

опускає нижню губу і кутики рота [268, с.71]. При творенні губних звуків 

роботу забезпечують також: m.zygomaticus minor і major – малий і великий 
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виличні м‟язи, m.risorius – м‟яз сміху [4, рис. 142] (рис. 3.6). Завдяки 

комплексній роботі цих м‟язів формується губна артикуляція, під час якої 

м‟язи скорочуються і піднімається нижня щелепа, разом із цим у ротовій 

порожнині рухається язик [117, с. 166].  

 

Рис. 3.6. М’язи голови та шиї (правий бік) (Анатомія людини у 3-х томах. Т.1 / 

Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р. К: Нова Книга, 2010. 368 с.: рис. 142) 

Діяльність найактивнішого при губній роботі навколоротового м‟яза 

залежить від будови губ – верхньої та нижньої, в місцях з‟єднання яких є 

кутики. На середній лінії верхньої губи розташований губний жолобок 

(фільтр), який може бути розвиненим і нерозвиненим залежно від 

індивідуальних особливостей людини і віку (в дітей фільтр менш 

виражений). При розвиненому губному жолобку активність 

навколоротового м‟яза виразніша. Верхня губа більш складна за будовою, 

адже вона межує з основою носа та щічними м‟язами, що також беруть 

участь в артикуляції губних. Форма губ буває різною: за формою, за 



113 
 

товщиною, за шириною [3, с.52–53]. За товщиною виокремлюють 4 типи 

губ: тонкі, середні, товсті та випнуті (рис. 3.7).  

У роботі ми описуємо губи мовців за цією ознакою. Форма губ 

залежить від товщини їхніх м‟язів, положення передніх зубів і форми 

прикусу. Таким чином, активність колового м‟яза рота залежить від типу 

губ та їх будови.  

 

Рис. 3.7. А: Різновиди губ за товщиною; Б: Форма губ залежно від прикусу – 

правильного та неправильного (Амвросьев А. П. Пластическая анатомия / А. П. 

Амвросьев, С. П. Амвросьева, Е. А. Гусева, под ред. А. П. Амвросьева. Минск, 2015. 167 

с.: с.52–53) 

 

Вимові кожного звука властивий певний набір артикуляційних рухів, 

серед яких дуже важливою, хоч і недостатньо вивченою є губна активність. 

У фонетичній літературі діяльність губ при творенні звуків описують 

відповідно до таких параметрів: перший – округлення ротового отвору, що 

протиставляється горизонтальному розтягненню (кутиків рота); така 

активність скорельована із другим параметром – витягуванням губ вперед 

та їх відтягуванням назад; третій параметр – форма і розмір губного 

резонатора [94, с.49]. Опис губної діяльності за відеозаписом у нашій роботі 

буде виконаний з урахуванням цих параметрів. Кожен лабіальний 
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описуватимемо відповідно до того, які лицьові м‟язи візуально 

напружуються і забезпечують артикуляцію.  

За відеозаписом мовлення дикторів на основі власних спостережень 

можемо визначити:  

1) з урахуванням губної активності: губно-губний чи губно-зубний 

звук (місце творення). Губно-губний фокус артикуляції 

забезпечують виключно губи. При лабіодентальній вимові фокус 

твориться за рахунок контакту верхніх різців і нижньої губи. 

2) за рухом лицьових м‟язів: губно-губний чи губно-зубний алофон 

фонеми /в/. При реалізації вказаних алофонів спостерігається 

різний ступінь напруження лицьових м‟язів. Так, напружена 

комплексна робота м‟яза сміху, щічних м‟язів (великого та малого 

виличних), а також м‟яза – підіймача кутиків рота, є 

ідентифікатором губно-зубної вимови. Яскраво виражена 

активність колового м‟яза рота і менше напруження інших 

лицьових м‟язів у поєднанні з більшим отвором між губами 

свідчать про білабіальну вимову. 

3) спосіб творення: зімкнений чи щілинний губний приголосний. 

Ознакою зімкнення для губних є повний контакт верхньої і 

нижньої губ – змикання. При щілинних губи зводяться і за формою 

отвору між ними визначаємо круглощілинний чи плоскощілинний 

звук.  

4) за формою і розміром губного резонатора: ступінь лабіалізації 

приголосних. Ознакою огублення є діяльність навколоротового 

м‟яза, який забезпечує випинання губ вперед, за рахунок чого 

утворюється додаткова губна зона загального резонатора. 
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3.3. Особливості застосування акустичних прийомів у дослідженні 

губних приголосних 

З артикуляційного погляду, формування звука відбувається в 

надгортанних порожнинах, куди надходить повітряний потік, у цей час 

активні мовні органи звужують чи розширюють певні ділянки мовленнєвого 

тракту, внаслідок чого повітряний тиск у цих зонах посилюється чи 

послаблюється. Одним із завдань акустичного аналізу є опис 

аеродинамічних і акустичних процесів, що відбуваються в мовному апараті 

при артикуляції. З метою дослідження звукову хвилю, породжувану під час 

вимовляння, можна візуалізувати за допомогою спеціальної комп‟ютерної 

програми як розгорнуту в часовому (x) та динамічному (y) просторі 

імпульсну криву (waveform), та/або як структуровану через послідовність 

формант спектральну картину звукового сигнала. Таку мовленнєву хвилю та 

її конвертацію у спектральну картину формант отримуємо в нашому 

дослідженні за допомогою акустичних прийомів осцилографування та 

спектрографування.  

Акустичний експеримент відбувався в кілька етапів: 1. Акустичний 

аналіз – обрання комп‟ютерних програм; сегментування і вимірювання 

акустичних параметрів; інтерпретація узагальнених даних з урахуванням 

артикуляційних особливостей досліджуваних звуків; 2. Лінгвістичний 

аналіз. 

Акустичний аналіз у роботі використано для тривимірного уявлення 

процесу мовотворення і для загальної характеристики губних. Описуючи 

артикуляційні властивості лабіальних, долучали акустичні дані про джерела 

творення – голосове, шумове, на основі параметрів яких виділяють – 

дзвінкість / глухість / сонорність, зімкненість / щілинність; про загальні 

резонаторні умови (наприклад, при палаталізації, лабіалізації); про 

структурні властивості сигнала. Акустичний аналіз у роботі використано на 
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рівні загальної фонетики, що зумовлено тим, що акустичні параметри 

приголосних менш стабільні, під час їхньої реалізації і в процесі 

функціонування усі ознаки консонантів виявляють різне співвідношення та 

розподіл як в межах одного сегмента, так і в межах інтегрованих [133, с.83], 

що потребує глибшого аналізу, зокрема віднайдення для кожного 

інформанта «своєї типовості» і зіставлення її з іншими учасниками 

дослідження. 

Особливості сегментування. Для забезпечення валідності 

експерименту та досягнення однакових умов для досліджуваних губних 

консонантів, отримані аудіозаписи попередньо опрацьовували. Для 

опрацювання сигнала було використано аудіопрограму GoldWave. У такий 

спосіб було досягнуто «технічну» рівність досліджуваних звуків. Зі всієї 

групи звуків відібрано найбільш репрезентативні варіанти реалізації кожної 

досліджуваної фонеми (вимовленої в складах, в найбільш незалежних 

позиціях, а також у тексті).  

При акустичному аналізі зважали на особливості фонаційної одиниці, 

змінність якої залежить від багатьох чинників (позиції у слові, віку, 

професійного статусу мовця). Реалізацію алофонів кожної губної фонеми 

досліджували в окремо/ізольовано вимовлених складах як мінімальної 

вимовної одиниці, а також у фонетичних словах і синтагмах. З акустичного 

погляду, склад розглядаємо як мінімальну одиницю вимови, поєднання 

компонентів вокалічного та консонантного походження, враховуючи при 

цьому їхню взаємопроникність. Визначальною для складу є вершина 

голосного, в якій виявляється амплітудний максимум частоти основного 

тону, що корелює з найвищою артикуляційною напруженістю мовних 

органів [130, с.244–245].  

При сегментації мовленнєвого сигнала виокремлюємо й фонетичні 

слова. Під фонетичним словом розуміємо мінімальну одиницю організації 
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складів у цілісність і забезпечення переходу від несемантичної функції 

одиниць до смислових елементів [133, с.119]. До програми експерименту 

увійшли, наприклад, такі фонетичні слова: над полем, з фірмою, піввідра, 

вфорумі, в мові та подібні. Такі фонетичні/фонологічні умови для губних 

приголосних дозволили при зіставленні з реалізацією в окремо/ізольовано 

вимовлених складах схарактеризувати ступінь автономності/залежності цих 

приголосних від семантико-синтаксичної єдності.  

У мовленнєвому потоці виділяємо й більші одиниці – синтагму як 

вимовну одиницю, при оформленні якої смислова цілісність забезпечується 

єдиною програмою інтонаційного оформлення. Трактування синтагми в 

мовознавстві є неоднозначним. Її розглядають з різних аспектів такі 

науковці – Ф.де Соссюр [82, с.447], І.Бодуен де Куртене [17, с.291], 

Л.Щерба [155, с. 22], О. Бризгунова [24, с. 166], Н. Черемісіна [146, с. 35], 

Н.Дарчук [43, с. 350]. У нашій роботі за основу беремо розуміння синтагми 

як мінімального структурно-смислового компонента мовленнєвого потоку 

(читаного, спонтанного мовлення), що складається з одного або більше слів, 

пов‟язаних за смислом й структурою і характеризується типовістю 

інтонаційного контуру. За ознаку такого компонента беремо певний тип 

інтонації, орієнтиром сегментування слугує пауза. В межах синтагми як 

одиниці мовленнєвої діяльності реалізуються правила коартикуляції та 

варіювання звуків, що неможливо дослідити в межах інших мовленнєвих 

одиниць [17, с. 447]. Наприклад, під час аналізу було виокремлено синтагми 

облога Буші, топ модель, посипав сповна та багато інших. У зіставленні з 

реалізацією в окремо/ізольовано вимовлених складах, фонетичних словах 

такі фонетико-фонологічні умови дозволили схарактеризувати ступінь 

автономності/залежності губних приголосних від семантико-синтаксичної 

єдності. 

Сегментування мовленнєвого потоку на вимовні одиниці відбувалося з 

урахуванням розширених артикуляційно-акустичних характеристик 
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алофонів. Акустичні особливості звуків визначалися за допомогою 

комп‟ютерної програми Praat.  

Комп’ютерна програма Praat. Це професійна програма для 

акустичного аналізу записаного мовлення. Вона дає змогу аналізувати, 

синтезувати і редагувати усне мовлення, записане у форматі *wav. Її 

розробили у 1992 році дослідники Амстердамського університету – 

П.Боерсма та Д.Вінінк. На думку Р.Гедеманса, фахівця вебкомунікації та 

прикладної лінгвістики, Praat має найточніший у світі алгоритм аналізу 

основного тону [207]. Ця програма вважається вдосконаленим інструментом 

опрацювання звукового сигнала з напівавтоматичним обрахунком 

акустичних параметрів. За допомогою Praat ми отримали осцилограми та 

спектрограми, обраховували формантний склад губних приголосних, 

здійснили аудитивний аналіз.  

При розгляді звуків у комп‟ютерній програмі враховували специфіку 

передавання звуків акустичним сигналом, який відбиває: постійні 

індивідуальні анатомічні характеристики голосу мовця; фізіологічні ознаки, 

зокрема фонацію, резонаторні установки (відкриття нижньої щелепи, 

вузьку/широку глотку тощо), ступінь напруженості стінок резонатора; 

артикуляційно-акустичні звички, що координують зусилля зон 

артикуляційної напруженості, а також статистичні похибки, зумовлені 

людським чинником. Водночас акустичний сигнал, в якому відображаються 

звукові особливості, є своєрідним містком у мовленнєвій комунікації між 

координацією артикуляції і сприйняттям. Адже функція артикуляційних 

механізмів у звуковій комунікації полягає в передаванні лінгвістичної 

програми вимови через акустичні образи, характеристики яких слухач 

використовує для декодування вимовленого [94, с.83]. Визначення звуків 

здійснюється не тільки за візуалізованою звуковою хвилею на осцилограмі 

та розгорнутим спектром на спектрограмі, які отримуємо за допомогою 

Praat, а й за перцептивною інформацією (аудитивною, слуховою), яка є 
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невід‟ємною складником фізичної природи звука. Адже протиставні 

відношення між алофонами лінгвістично значущі тільки тоді, коли вони 

сприйняті носіями мови й ідентифіковані. За допомогою слухового аналізу 

ми не тільки впізнаємо звук мови, визначаємо дрібні його відтінки, а й 

реконструюємо ту інформацію про механізм породження, яка не піддається 

інструментальному вимірюванню. Наприклад, визначення ознак дзвінкий і 

глухий здійснюється за наявністю вібрації голосових зв'язок чи її 

відсутністю, однак на спектрограмі та осцилограмі представлення цієї 

характеристики сегмента може бути спотворене іншими, зовнішніми 

шумами або фізіологічними особливостями мовця (наприклад, нечіткою 

дикцією), що можливо визначити лише на слух. Взаємодія звуків у мовному 

потоці також може спричинювати видозміну диференційних ознак, 

відповідно встановлення меж звуків, виокремлення фаз їхнього творення та 

сегментація за таких умов здійснюється з урахуванням слухового аналізу, 

який дозволяє ідентифікувати звук як слуховимовну одиницю, встановити 

відхилення у звучанні, визначити розходження з основними 

артикуляційними та акустичними параметрами. Отже, перцептивні ознаки 

звука – це ознаки, що визначаються перцепієнтом на основі слухового 

сприйняття мовлення (слухового аналізу). В основі дослідження мовлення 

на слух лежить розуміння механізмів процесу мовотворення [108, с.16]. 

Слуховий (аудитивний) аналіз – аналітичне розкладання сегмента 

(наприклад, ба – б, а), визначення акустичних характеристик (б – дзвінкий 

приголосний, а – голосний) із проекцією на артикуляційні дії (б – працюють 

губи, а – широко відкривається рот), співвіднесенням слухових рис із 

лінгвістичною інформацією (визначення алофонів та фонем) [118]. 

Слуховий аналіз було застосовано для визначення фаз звуків та виявлення 

характеристик усного мовлення дикторів. Підтвердження результатів 

аудитивного аналізу й фонетичне транскрибування мовлення дикторів 

здійснювалося на основі акустичного аналізу.  
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Слуховий аналіз губних приголосних проведено за допомогою 

комп‟ютерної програми Praat, в якій є функція прослухування звукового 

сигнала, що дозволяє одразу перцептивну інформацію співвідносити з 

візуалізованою реалізацією звука на осцилограмі і спектрограмі. Інтерфейс 

Praat (рис.3.8) дуже зручний для дослідника, адже він в одному вікні бачить 

осцилограму та спектрограму і одночасно може прослухувати виділені 

звукові фрагменти, що дозволяє точніше виокремлювати фази звука.  

 

Рис. 3.8. Інтерфейс у програмі Praat слова вдова з виокремленням губного приголосного 

в ініціальній позиції: А – осцилограма, Б – спектрограма 

Описана в науковій літературі трифазність артикуляції актуальна для 

звука, вимовленого окремо/ізольовано [134, с. 96;94, с.63; 65, с.77;]. У 

кожній мові ці фази мають свою специфіку відповідно до артикуляційної 

бази та фонематичної системи, на фази накладаються й індивідуальні 

особливості мовця.  

З точки зору фізіології, виокремлюють такі етапи формування звука: 

програмування на вимову (готовність нервових імпульсів, внутрішньо 

мозкова діяльність); нейром‟язова фаза (нервові імпульси надходять до 

м‟язів, які готуюся до продукування); органічна фаза (рух мовних органів та 

їх певне положення); аеродинамічна фаза (рух повітря в мовному апараті, 

тиск повітря на мовні органи); акустична фаза (створення акустичного 

образу звука – мовленнєвого сигнала) [94, с.33–35]. Виходячи із цього, 
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можна сказати, що фази звука співвідносяться із певними фізіологічними і 

психофізіологічними процесами, що кодуються в мовленнєвому сигналі, де 

звук визначається як фізичне явище. Тобто роль мовних органів в 

органічній фазі – створити аеродинамічні умови в мовному апараті, потрібні 

для звукових коливань.  

Досліджуючи звуковий сигнал, зважаємо на те, що в живому мовленні 

фази звука, поєднаного з іншими, накладаються одна на одну, стають 

взаємопроникними. Ізольовано вимовлений склад має яскравіше вираження, 

ніж у контексті, тому фази виокремлювати легше. Це пояснюється 

артикуляційними цілями, що ставить перед собою мовець. Вимовляючи 

окремі/ізольовані склади, мовець розуміє важливість фізичних властивостей 

звука, натомість у контексті основні характеристики звуків стають менш 

виразними за рахунок коартикуляційної єдності. Коартикуляція є 

свідченням артикуляційних цілей не окремого звука, а більшого звукового 

сегмента. Адже метою мовця є не збереження дискретної природи звука, а 

досягнення сприйняття і розуміння його мовлення в цілому, тобто 

донесення змісту. Цю ідею висловив Л.Щерба, акцентуючи увагу на тому, 

що виразність вимови (тобто інтонація і ритм фрази) є «функцією сенсу цієї 

фрази…» [94, с. 65–67, с.71, с. 83; 156, с.321].  

Під час аналізу акустичного сигнала враховували відносні 

характеристики звукових сегментів, оскільки абсолютні фізичні параметри 

конкретних звукових виявів не мають лінгвістичної ваги (значущості). 

Усі акустичні ознаки приголосних, тобто всі зумовлені чи не зумовлені 

позиційно або ж сусідством інших фонем, визначали за такими групами 

бінарної класифікації: 1. Первинні ознаки джерела звука (голосний/ 

неголосний, приголосний / неприголосний); 2. Вторинні консонантні ознаки 

джерела звука (перерваний / неперерваний, різкий / нерізкий); 3. Резонансні 

ознаки (компактний / дифузний, бемольний / дієзний, низький / високий, 
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бемольний / простий, дієтний / простий, напружений / ненапружений та ін.) 

[158, с. 173–231]. Такий бінарний принцип акустичної класифікації був 

запропонований у 50-х роках ХХ століття Р.Якобсоном, М.Халле і 

Г.Фантом. Ці параметри враховують артикуляторно-акустичні особливості 

творення звуків (умови і спосіб творення), тому аналізуємо губні приголосні 

відповідно до наведеної акустичної класифікації з урахуванням розширених 

вирізняльних і невирізняльних артикуляційно-акустичних ознак. При 

визначенні акустичних характеристик губних приголосних за основу брали 

й принцип фонологічного аналізу, при якому кожна реалізація фонеми 

протиставляється іншій реалізації фонеми за функцією, і відповідно 

розширеними артикуляційно-акустичними характеристиками, що 

спричинені зміною фонетико-фонологічних умов.  

Опис осцилограми. «Сигнал по-різному відбиває стани і зміни, що 

відбуваються в ротовій, носовій і глотковій порожнинах. Квазіперіодичні 

коливання голосових зв'язок структурують хвилеподібний вихід 

повітряного струменя» [133, с.80]. За допомогою прийому 

осцилографування вивчаємо часову і динамічну розгортку сукупних 

частотних складників звукового сигнала. Фіксація мовленнєвого потоку 

відбувається за допомогою осцилограми, на якій горизонтально 

розподіляються часові характеристики частоти основного тону й резонансів, 

а вертикально – інтенсивність частот (рис.3.9). На осцилограмі за формою 

звукової хвилі можемо розрізняти якісно відмінні типи звуків, які 

представлені складними періодичними/неперіодичними відхиленнями 

кривої від нульової лінії (рис. 3.9) [94, с.544].  

При описі осцилограми визначали основні акустичні характеристики, а 

саме: період та амплітуду звукового сигнала, висоту звукової хвилі; які 

вказують на природу звука – вокалічну чи консонантну; затухання сигнала 

[95, с. 550] (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Осцилограма у програмі Praat складу [ba], вимовленого диктором КОА: 1 –

ротова порожнина закрита, 2 – звук консонантно-вокалічного типу – [b] (відносна 

періодичність звукового сигнала, низька амплітуда коливань під час зімкнення губ), 3 – 

вокалічний звук [a] (висока амплітуда, періодичність коливань, виразне поєднання 

основного тону і обертонів), 4 – втрата періодичних коливань голосових зв'язок, 

затухання сигнала, шум видихування 

На осцилограмі синіми вертикальними лініями позначено частоту 

коливань – фізичну характеристику звука, яка вимірюється в Гц і відповідає 

висоті тону. Чим вищий тон, тим щільніша відстань між синіми лініями, 

тобто тим коротші квазіперіоди. Крива осцилограми показує, як автономно 

або сукупно реалізуються найінтенсивніша частота основного тону 

(квазіперіодичні коливання голосових зв'язок), частоти резонансів (у 

ротовій порожнині), шумові частоти.  

«Сила, або інтенсивність голосу, фіксується амплітудою сигнала, тобто 

розмахом акустичної хвилі на осцилограмі і значним забарвленням смуги на 

спектрограмі» [133, с.80]. Тобто амплітуда визначає енергію коливань і є 

величиною максимального звукового тиску. Чим гучніше вимовлений звук, 

тим більша амплітуда. Гучність звука вимірюється в децибелах (дБ) [94, 

с.561]. Тобто інтенсивність звуків перебуває у прямій залежності від роботи 

голосових зв'язок, їхнього напруження та амплітуди коливань. 

«Акустичною ознакою складу вважається наростання й спад інтенсивності 

звучання» [135, с.133]. Артикуляційно це співвідноситься з м‟язовим 

напруженням мовного апарата, збільшенням сили видиху, зростанням 

тривалості [133, с.119]. Відповідно за характером інтенсивності визначаємо 

артикуляційне напруження мовних органів, консонантний та вокалічний 
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складники, ступінь їхнього взаємопроникнення у складі. При вимові 

наголошеного складу інтенсивність зростає [135, с.133]. При цьому 

потрібно враховувати специфіку кожного звука. Так, у складах із глухими 

приголосними, наприклад, із [p], за інтенсивністю визначити артикуляційне 

напруження приголосного неможливо, оскільки голосове джерело при 

творенні цих звуків відсутнє. В окремо вимовлених складах інтенсивність 

звука залежить від його позиції: в початковій позиції – висхідна, в кінцевій 

– спадна. Найчастіше перед голосними інтенсивність губного приголосного 

незалежно від позиції є висхідною і досягає піку вже у фазі голосного [69–

71]. Це, вочевидь, пов‟язано з так званим «врощуванням голосного в 

приголосний», яке, за В.Богородицьким, спричинює особливий характер – 

чим глибше «врощення», тим вокалічніший склад [16, с.173]. У фонетичних 

словах і синтагмах, де за рахунок дії закону контекстуальної сполучуваності 

маємо максимальний вияв коартикуляції, інтенсивність на ділянці губного – 

висхідно-спадна або спадно-висхідна (залежно від сусідства і фонетичних 

умов). Відповідно для губних характеристика інтенсивності є допоміжною 

ознакою, яка разом з іншими акустичними властивостями дозволяє 

схарактеризувати склад у цілому, а не окремо вимовлений звук. Зважаючи 

на це, аналіз потрібно здійснювати комплексно з урахуванням усіх 

акустичних властивостей звуків з орієнтацією на артикуляційну діяльність.  

У структурі сигнала визначаємо джерело творення звука, яке, за 

Г.Фантом, можна описати таким чином: 1) відсутність джерела творення 

(пауза); 2) тільки голосове джерело; 3) одночасно голосове і шумове 

джерело; 4) шумове джерело (одне або декілька) [139, с.30]. На осцилограмі 

джерело творення визначається за періодичними та неперіодичними 

(шумовими) складниками у сигналі. Звукові коливання, що повторюють 

попередній цикл, називаються періодичними. У структурі таких звуків 

присутнє голосове джерело творення [94, с. 550, с. 564]. Звуки з 

неперіодичними складниками походять із шумового джерела. Шумове 
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джерело творення може бути турбулентним і нетурбулентним. 

Нетурбулентне шумове джерело виникає тоді, коли відбувається раптовий 

спад надлишкового тиску або переривання струменя повітря. Цей вид 

джерела називають також імпульсним. Турбулентне джерело творення 

виникає у вузькому артикуляційному проході за рахунок тертя 

(фрикативний шум) і/або аспірації (більш відкритий артикуляційний прохід) 

[139, с.30–31]. Голосним, сонорним та зімкненим дзвінким звукам 

притаманні періодичні коливання. Неперіодичні коливання властиві звукам 

імпульсної природи. Такі компоненти відрізняються різкістю і входять у 

завершальну фазу творення зімкнених глухих приголосних. Неперіодичні 

високочастотні малоамплітудні коливання притаманні також творенню 

щілинних глухих приголосних. Інтенсивність таких звуків, як правило, 

невелика [94, с. 550, с. 564]. Отже, за характером коливань визначаємо 

належність сегмента до певного класу звуків.  

Тривалість як фізична величина є третьою важливою акустичною 

характеристикою для опису звуків, приголосних зокрема. Вона, як й інші 

акустичні характеристики, зумовлена мовою, до системи якої належить 

звук, типом звука (глухий / дзвінкий, зімкнений / щілинний тощо), позицією 

у слові (початок, середина, кінець), структурою складу і місцем звука в 

ньому, наголошеністю/ненаголошеністю складу, в якому перебуває 

досліджуваний сегмент, тобто інтенсивність залежить від фонетичних умов, 

а також має фонематичне значення [93, с.125]. У нашій роботі тривалість 

вважаємо інтегральною ознакою, яка відіграє важливу роль для збереження 

фонологічного протиставлення губних приголосних у середині групи. 

Відповідно її визначаємо при втраті диференційних характеристик звука, 

орієнтуючись на узагальнені спостереження фонетистів щодо тривалості 

приголосних української мови. Так, за Л.Прокоповою, на акустичну 

тривалість приголосних в українській мові суттєво впливає вокалічне 

оточення: приголосним після голосного властиве зменшення тривалості 
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порівняно із приголосним перед голосним [113, с.201]. Такої самої думки й 

О.Іщенко: «На тривалість приголосного впливає і його позиція в межах 

складу: приголосний завжди довший на початку складу від приголосного в 

кінці складу. Ця закономірність не має винятків, навіть незважаючи на те, 

що кінцеві дзвінкі приголосні в останній фазі артикуляції можуть 

знеголошуватися, і тому збільшувати свою тривалість, що наближає їх до 

відповідних глухих» [65, с.30]. За О.Іщенком, різна фізична тривалість 

властива також дзвінким і відповідним глухим. В усіх позиціях глухі є 

довшими за їхній дзвінкий корелят [65, с.30]. За Л.Прокоповою, на 

тривалість звукових сегментів впливає й палаталізація. Щілинні м‟які довші 

за відповідні тверді. А от зімкнені приголосні мають тенденцію до 

варіативності – в одній позиції вони можуть бути довшими, а в іншій – 

коротшими за відповідні тверді [113, с.202–203]. За Л.Прокоповою, 

українські приголосні за зменшенням тривалості, беручи за основу їхній 

спосіб творення, можна класифікувати так: африкати, щілинні, зімкнені, 

зімкнено-прохідні; беручи за основу участь голосу та шуму – глухі, дзвінкі, 

сонорні [113, с.42].  

З фонематичного погляду звичайна чи подовжена тривалість 

приголосного повʼязана з визначенням одно- чи біфонемності, зокрема це 

стосується збігу однакових фонем на межі морфем і слів (наприклад, 

ввійти, пів відра). З огляду на звукову матерію цей акустичний параметр 

важливий для порівняння і визначення належності звуків до певних типів за 

різними артикуляційними ознаками (наприклад, шумний дзвінкий /b/ – 

шумний глухий /p/, /в/ – сонорний; /в/ – щілинний, /м/ – зімкнений). У 

роботі тривалість як інтегральну акустичну характеристику визначатимемо 

з урахуванням фонетичного аспекту за допомогою комп‟ютерної програми 

Praat і на основі слухового аналізу при втраті диференційних ознак звука.  

З огляду праць, присвячених акустичному описові, за осцилограмою, її 

параметрами, визначаємо належність звуків до певної групи звуків. 
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Характеристика осцилограми буде здійснюватися так, як показано вище на 

рисунку 3.9 з урахуванням специфіки кожного звука.  

Опис спектрограм. Спектрограма подає загальну акустичну картину 

звука у вигляді вертикальних темних смуг, частоти основного тону та 

резонансів, що формуються в надгортанних порожнинах, у вигляді темних 

горизонтальних ділянок (рис. 3.10). 

Визначення ознак губних приголосних на спектрограмі передбачає 

з‟ясування поняття звуковий резонанс. З акустичного погляду, звуковий 

резонанс – зростання амплітуди коливань, що спричинені дією зовнішньої 

сили внаслідок стикання з власними частотами коливальної системи 

[225,c. ix]. 

 

Рис. 3.10. Спектрограма у програмі Praat складу [b о], вимовленого диктором БОВ: 

вертикальні пунктирні лінії (приголосний починається від синьої лінії ЧОТ) – це умовні 

межі приголосного, жовта лінія по горизонталі – інтенсивність, синя – частота основного 

тону, затемнені ділянки у спектрі – форманти ЧОТ і резонансів, червоні крапки – 

найінтенсивніші траси формант резонансної природи 

Спектрограма демонструє різну взаємодію мовних органів і повітря. 

Вона відображає розподіл енергії в структурі звукового сигнала за 

допомогою математичної моделі розкладання спектра (частотної картини) 

сигнала. Смуги (темні ділянки) найбільшої енергетичної насиченості на 

спектрограмі – це форманти (F). Смуга (форманта) – це ширина спектра, 
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тобто це нижня та верхня межа насиченості – інтенсивності. Форманти є 

основними якісними параметрами структури сигнала. Вони 

характеризуються частотою, шириною та інтенсивністю забарвлення. Тобто 

формантою називають максимум концентрації енергії у спектрі, а її частота 

– це значення в Гц, що вказує на певну позицію (місце, локус) у 

спектральній картині сигнала [133, с. 81]. Частота основного тону (ЧОТ) 

фактично збігається з частотою коливань голосових зв‟язок. Її відсутність у 

спектрі чи переривання свідчать про припинення коливань голосових 

зв'язок.  

Розташування формант на спектрограмі (від першої до четвертої) 

відповідають певній конфігурації мовних органів у мовному апараті 

людини. При прочитанні спектрограми важливо розуміти, що акустичний 

образ звука є лише елементом складного комплексу мовотворення, 

відповідно звукова хвиля є продуктом діяльності мовних органів, що 

візуалізується в комп‟ютерній програмі. F-картина обмежена у своєму 

потенціалі щодо відображення усього комплексу артикуляційних рухів, що 

зумовлено специфікою самої математичної моделі, закладеної в основу 

спектрограми, а також складністю процесу породження мовлення. Так, 

дослідник виключно за формантами не може сказати про співвідношення 

величини фарингального резонатора з ротовим, про форму і локалізацію 

язика. Такі дані встановлюємо візуально за допомогою артикуляційних 

прийомів (в нашій роботі за палатограмами і відеозаписом роботи зовнішніх 

артикуляторів). Наприклад, П.Ладефогед та І.Меддісон визначали 

артикуляційні рухи мовних органів та їхню участь при мовотворенні за 

рентгенограмами і палатограмами і співвідносили ці дані зі спектрограмами 

та осцилограмами [244]. А Г.Фант скорельовував дані спектрограм з даними 

рентгенографування [139].  

Водночас форматні значення при комплексному підході до 

аналітичного опису звука як триаспектного явища (фізіологічного, 
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акустичного та системного – лінгвістичного) дозволяють доповнити 

артикуляційні дані, а інколи й допомагають встановити рух мовних органів 

при мовотворенні, який неможливо дослідити артикуляційними прийомами 

через обмежені дані, зумовлені специфікою інструментальних прийомів 

(наприклад, палатографування дає відомості про фокус артикуляції лише 

тих звуків, творення яких зосереджене в зоні твердого піднебіння і частково 

м‟якого).  

Для опису артикуляційних характеристик звуків мовлення на основі 

форматних даних у класичній фонетиці (Г.Фант) застосовують три 

величини: положення язика вздовж осі мовного апарата, рівень підняття 

язика і ступінь огублення [139, с.202]. Однак при цьому потрібно розуміти, 

що кожна реалізація звука – це тривимірна модель, яку за допомогою 

одного підходу описати неможливо, що випливає зі специфіки звука, його 

природи, артикуляційної бази мови, до якої належить звук, індивідуальних 

особливостей мовця та самого процесу породження мовлення [139, с.80, 

с. 124, с. 201].  

Зупинимося на характеристиці спектрограм приголосних. Для 

спектральної картини консонантів визначальними є ширина резонатора в 

різних ділянках та ступінь його заповнення повітряним струменем [188, 

с. 39]. Це важливі артикуляційні умови концентрації енергії на спектрі, яка 

відображається у вигляді формант (F1, F2, F3, F4…). Для визначення 

формант користуються даними співвідношення інтенсивності і частоти. 

Співвідношення формант у спектрі відповідає певному тимчасовому 

розташуванню і напруженню органів та відповідної конфігурації порожнин 

мовного апарата [133, с.79]. Тобто кожна з формант спектра визначена 

ділянкою мовного апарата. Найважливіші параметри сигнала – F1 та F2, бо 

вони «визначають ту особливість, яка відрізняє звуки один від одного» [19, 

с. 78–79]. Згідно з традиційною акустичною теорією (Г.Фант) [139], перші 

дві форманти є наслідком резонансу двох надгортанних порожнин – ротової 
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і глоткової. F1 узгоджена з резонаторною ділянкою задньої порожнини 

надгортанної частини мовленнєвого апарата, а частота F2 – з резонаторною 

ділянкою передньої порожнини [139, с.124]. Значення першої форманти 

відповідають руху язика і щелепи вгору-вниз, значення другої – руху язика 

вперед-назад. Відповідно локус F1 приголосних пов'язаний зі способом 

творення, локус F2 – з місцем творення [139, с. 124;108, с.39]. З 

артикуляційного погляду локус і фокус є синонімами. В акустичному 

аспекті резонансний локус означає місце у спектрі, яке відповідає певній 

конфігурації мовних органів. При встановленні формант потрібно зважати, 

що конкретне значення однієї форманти окремого звука визначається всіма 

ділянками мовленнєвого апарата, тому опис траєкторій формант має 

здійснюватися на основі їх співвідношення.  

Роль F3 та F4 в оформленні звука в акустичній теорії досі ґрунтовно не 

описана. Однак, за Г.Фантом, ці форманти є важливими для характеристики 

звуків та для визначення індивідуальних особливостей голосу диктора: F3 

пов‟язана зі звуженням у глотковій порожнині [139, с.83, с.124], 

наближення F2 до F3 свідчить про середньопіднебінне положення язика 

[139, с.84], а за співвідношенням F1, F2 та F3 можна визначити ступінь 

підняття язика до піднебіння. «Частота F4 не залежить від артикуляційних 

змін, за винятком обмеженої ділянки звуження в передній частині ротової 

порожнини». Водночас F4, за Г.Фантом, також може бути пов‟язана з 

гортанною трубкою [139, с.88]. При артикуляції носових звуків нестабільна 

резонансна картина F3 та F4 є свідченням змін зон артикуляційної 

напруженості [139, с.143].  

У дисертації при описі спектрограм спиралися на узагальнені 

спостереження Г.Фанта, визначені на базі західноєвропейських мов [139], та 

напрацювань щодо застосування акустичного аналізу В.Потапова, 

Р.Потапової [108]. Нижче в таблиці узагальнюємо ознаки способу і місця 

творення на спектрограмі, що враховувалися при аналізі губних 
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приголосних і були сформовані дисертантом на основі власних 

спостережень при вивченні лабіальних консонантів з урахуванням 

напрацювань Г.Фанта і В.Потапова, Р.Потапової (табл. 3.1, 3.2). 

Таблиця 3.1. Ознаки способу творення губного приголосного на 

спектрограмі і осцилограмі 

№  Артикуляційна 

характеристика 

сегмента 

Акустична 

характеристика 

сегмента 

1.  Дзвінкий Вібрація голосових 

зв‟язок 

Квазіперіодична, 

чітка за частотою та 

часом структура 

2.  Глухий Шумове джерело, 

утворене у вузькому 

артикуляційному 

каналі 

Неперіодична або 

відносно чітка за 

частотою і часом 

структура. У складі 

F-картини низька 

частота F1. Спектр 

зміщений до більш 

високих частот. 

Можливе 

переривання ЧОТ 

або її відсутність 

3.  Відсутність звука 

(пауза) 

Голосові зв‟язки не 

працюють 

Акустичний нуль – 

відсутність звукових 

коливань на 

осцилограмі і 

формант на 

спектрограмі  

4. Сонорний Переважає голосове 

джерело творення, 

голосові зв‟язки 

вібрують 

Наявність F-картини 

(F1, F2, F3…); 

відносно менша, ніж 

у голосного, 

інтенсивність у 

наголошеному 

складі. 

Квазіперіодична за 
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часом та частотою 

структура 

5.  Зімкнений Повне змикання 

мовних органів. 

Закриття 

ротової/носової 

порожнини чи гортані  

На ділянці дзвінкого 

зімкнення домінує 

дуже низька частота 

F1. Вищі форманти 

не репрезентативні. 

При глухому 

зімкненому може 

бути відсутня 

спектральна енергія, 

переривання ЧОТ. 

Різкий початок 

резонансних 

траєкторій  

6. Щілинний Потік повітря, 

долаючи перепону, 

проходить через 

вузький канал, 

сформований у 

ротовій порожнині. 

Часткове змикання 

органів з утворенням 

щілини 

Плавний початок 

резонансних 

траєкторій. 

Неперіодична за 

часом і частотою 

структура  

7. Носовий  Рух м‟якого 

піднебіння, яке 

з‟єднує носову та 

ротову порожнину 

Формантний 

максимум близько 

250 Гц. На ділянці 

1000-2000 Гц 

відсутність 

спектральної енергії 

послаблення або 

відсутність 

резонансів у 

траєкторії F2 (дуже 

слабка або відсутня 

повністю). Перехід 

до наступного 

голосного на 

спектрограмі 
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характеризується 

різким «стрибком» 

формант  

8. Зімкнено-проривний Потік повітря 

проривається назовні, 

долаючи 

артикуляційну 

перепону 

Максимум 

спектральної енергії 

до 600 Гц. Різка зміна 

форматних 

траєкторій після фази 

вибуху 

Таблиця 3.2. Ознаки місця творення губного на спектрограмі і 

осцилограмі 

№ Артикуляція Акустичний корелят 

1.  Просування язика вперед Велике значення F2 – F1 

2.  Відсування язика назад Мале значення F2 – F1 

3.  Вузько відкритий рот Низька локалізація F1 

4.  Підняття язика до твердого 

піднебіння (палатальна 

артикуляція) 

F2 наближена до F3. Низька 

локалізація F3 та її близькість до F4 

5.  Білабіальна та лабіодентальна 

артикуляція (шумове джерело 

локалізується в передній 

частині мовного апарата) 

F2 коливається в межах 500 – 

1500 Гц залежно від положення 

язика і голосного у складі 

(фонетичних умов). При посиленій 

білабіальній вимові можуть 

руйнуватися/послаблюватися 

резонанси у траєкторії F2. При 

лабіодентальній – на осцилограмі 

нижча амплітуда, при білабіальній 

– вища 

6.  Зубна артикуляція F2 = 1400 – 1800 Гц, висока F3, 

інтенсивний фрикативний шум 

(при творенні сонорного і дзвінкого 

може втрачатися періодичність на 

осцилограмі, тобто спостерігається 

відносна періодичність) 

7.  Велярна (задньопіднебінна) і Середня і низька F2. Більшу 
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фарингальна артикуляція частину фрикативного шуму 

відображає F2. F-картина відносно 

чітка  

При визначенні формант (F1, F2, F3, F4) потрібно зважати, що кожен 

звук має свій набір формант, локалізацію та їх співвідношення у звуковому 

спектрі, що спричинене моделлю артикуляційних рухів даної мови, 

природою звука та індивідуальними особливостями мовця. Кожна 

реалізація фонеми для однієї людини є щоразу іншою, що залежить від 

різних артикуляційних, акустичних та фонетичних умов. Тому 

артикуляційно-акустична характеристика сегментів у дисертації 

визначатиметься узагальнено на основі протиставлень та зіставлень 

реалізацій губних у різних фонетичних умовах з урахуванням даних про 

артикуляційні рухи під час мовотворення. 

Визначення числових формантних значень при аналізі губних 

приголосних у дисертації здійснювалося в напівавтоматичний спосіб 

програмою Praat, у якій вимірюється проста арифметична послідовність 

формант. При втраті енергії у спектрі форматне значення встановлювали 

вручну за локусною точкою для всього досліджуваного сегмента (рис. 3.11).  

За допомогою резонансного локусу (точки, навколо якої групуються 

резонанси, які складають загальну формантну модель [139, с. 38]) 

встановлюють значення і визначають траєкторію формант досліджуваних 

звуків. Тобто це своєрідна «реконструкція» за сусідніми резонансами. У 

нашій роботі резонансні локуси встановлювалися за експериментальними 

даними палатографування і відеозаписом губної динаміки з урахуванням 

гомоорганості / гетероорганності складу.  
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Рис. 3.11. Спектрограма у програмі Praat складу [bʲi], вимовленого диктором РСМ: 

виділений фрагмент демонструє початок звука (наявність ЧОТ, інтенсивності у спектрі), 

але на початку спектрограми відсутні червоні крапки – найінтенсивніші траси формант 

резонансної природи, за якими визначаємо траєкторію формант та її значення. Стрілкою 

показано резонанс F2, наявний у спектрі. Саме за ним та іншими сусідніми резонансами 

дослідник «реконструює» траєкторію F2 

У спектральній характеристиці консонантів враховували формантну 

модель всього звукового сегмента, модифікацію всіх елементів у спектрі 

(тобто не лише досліджуваний звук, а весь звуковий відрізок –склад, слово, 

фраза), а також акустичну, перцептивну та фонологічну інформацію про 

досліджуваний сегмент. 

Отже, осцилографування, як і спектрографування, дозволяють 

доповнити артикуляційну (фізіологічну) характеристику звукового сегмента 

акустичними даними.  

3.4. Диктори: загальна характеристика  

Для дослідження губних приголосних було обрано 13 дикторів – 

носіїв українського літературного мовлення (детальна інформація про 

дикторів у додатку А.2). 4 з них стали основними дикторами (БОВ, РСМ, 

ПОЮ, ВСА). Їхнє мовлення було вивчено за допомогою артикуляційних 

(відеозапису роботи зовнішніх мовних органів, зокрема губної активності) 

та акустичних прийомів (осцилографування та спектрографування). Ці 

диктори представляють різні підгрупи обраної соціальної групи – дорослі (2 
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– БОВ, РСМ), молодь (3 – ПОЮ, ВСА), з яких за гендерним критерієм – 3 

жінок (БОВ, ПОЮ, ВСА) і 1 чоловік (РСМ), за регіональним усі – з різних 

регіонів України (докладно у додатку А.2).  

Було проаналізовано артикуляцію ще 3 дикторів (ВБ, СГ, ГАО), які 

брали участь у прямому палатографуванні, під час якого також 

здійснювався аудіозапис. Відомості про дикторів, які брали участь у 

прямому палатографуванні представлені у додатку А.2. Пряме 

палатографування відбулося 8 жовтня та 24 квітня 2019 року в лабораторії 

експериментальної фонетики. Для визначення форми піднебіння дикторів 

було зроблено зліпки (додаток А.2). Залучені диктори є представниками 

соціальної групи – молодь, серед них – 2 жінок (ГАО, СГ) і 1 чоловік (ВБ), 

за регіональним критерієм усі – з різних регіонів України (докладно у 

додатку А.2). Палатограми 3 інформантів послужили для статичного 

уявлення про можливість зміни в локалізації фокусів артикуляції, площі 

зімкнення мовних органів.  

Для вивчення реалізацій фонеми /в/ залучено додаткового диктора 

(ШТП), мовлення якого було проаналізовано за відеозаписом та в 

комп‟ютерній програмі Praat. Інформант належить до групи молоді, за 

статтю – жінка. 

Мовлення решти дикторів (5 – ВМО, ЦОД, КОА, ЦТВ, ЯСС) 

досліджене тільки в акустичному аспекті. Відомості про дикторів, мовлення 

яких було вивчено лише в акустичному аспекті, – у додатку А.2. Залучені 

інформанти належать до соціальної групи – молодь і представляють різні 

регіони України (додаток А.2). В їхньому мовленні спостерігалася більша 

варіативність в інтонації, темпі та вимові звукосполук із губними 

приголосними. 

При доборі дикторів враховували анатомічні, психофізіологічні та 

соціальні особливості дикторів. На основі них визначалися 
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нормативність/ненормативність мовлення, встановлення якої відбувається 

шляхом зіставлення мовного матеріалу, взятого в дикторів із мовленнєвих 

актів, з мовними нормами та граматичними правилами – сукупністю 

найстійкіших традиційних реалізацій мовної системи, відібраних і 

закріплених у процесі суспільної комунікації. При цьому важливо пам'ятати 

про властивості мовної системи, зокрема про варіативність, яка закладена в 

її природі. Вона виникає не будь-де, а там, де є «мовні лакуни», тобто слабкі 

місця в самій системі. Наприклад, реалізація української губної фонеми /в/ у 

мовленні може мати декілька варіантів. Ці варіанти залежать, по-перше, від 

власне мовних чинників, тобто позиції цієї фонеми у слові, інтонаційного, 

акцентологічного оформлення мовлення, оточення звуків та інших 

фонетичних умов. А, по-друге, реалізація фонеми відбувається й відповідно 

до навичок самого мовця, ступеня його володіння мовними правилами, 

будовою його мовного апарата, психофізіологічними особливостями тощо. 

Варіативність у мовленні та звукові зміни в цілому пов‟язані як зі 

структурою слова/складу, позицією тієї чи іншої фонеми в межах 

слова/складу, так і з дискурсивно-прагматичними особливостями мовця.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

Отже, дослідження губних приголосних із застосуванням 

експериментально-фонетичного методу передбачає врахування специфіки 

творення цих звуків. Група губних приголосних виокремлена з-поміж інших 

консонантів за артикуляційною ознакою місця творення. Однак творення 

лабіальних звуків є результатом складної комплексної роботи мовних 

органів (не тільки губ, а й язика, інших артикуляторів, лицьових м‟язів 

тощо). Тому вивчення лабіальних консонантів потребує комплексного 

використання артикуляційних і акустичних прийомів. Губний фокус 

творення як інтегральну ознаку цієї групи приголосних неможливо 
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дослідити за допомогою палатографування, але для виявлення активності 

язика, який формує другий фокус у зоні м‟якого піднебіння, цей прийом 

цілком придатний. Його застосування є важливим для загальної 

характеристики звука, а також для аналізу вокалізації окремих губних. 

Поєднання статичного прийому палатографування з динамічним 

відеозаписом губної діяльності (а це теж артикуляційний прийом) при 

вимові складів та слів із губними приголосними дає змогу визначити типові 

рухи окремих артикуляторів і лицьових мʼязів. Застосування акустичних 

прийомів осцилографування та спектрографування дають змогу доповнити 

уявлення про форму язика, його локалізацію і спосіб творення того чи 

іншого звука. 
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РОЗДІЛ 4. ТИПОВЕ Й ІНДИВІДУАЛЬНЕ: 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СЕГМЕНТІВ ІЗ ГУБНИМИ ПРИГОЛОСНИМИ НА 

МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МОВЛЕННЯ 

У процесі функціонування мови літературна норма зазнає змін, що 

зумовлено специфікою її реалізації, тобто варіативним характером. 

Літературна норма уособлює зв'язок із народними традиціями, 

національним самоусвідомленням, вибором таких мовних засобів, що 

вирізняють українську з-поміж споріднених мов. Зміни, яких у процесі 

еволюції зазнає мова, відображаються в узусі, який реагує на потреби 

суспільства, на постійну взаємодію літературної мови з соціальними і 

територіальними діалектами, на активні міжмовні контакти. Фонетичний 

рівень, хоч і вважається найстійкішим, проте і його одиниці зазнають 

модифікацій у процесі мововживання. Ці зміни пов‟язані з 

функціонуванням фонетичних одиниць, зокрема з їх безпосередньою 

реалізацією в мовленні. Під поняттям варіативності розуміємо підсистему 

алофонного варіювання, коли в процесі реалізації консонантно-вокалічного 

комплексу мовної системи відбувається видозміна ознак звукових одиниць, 

що передбачає комбінаторно-позиційне і вільне варіювання, зумовлене як 

власне лінгвістичними, так і екстралінгвістичними чинниками.  

Варіативність демонструє реальне вживання одиниці в мовній 

практиці, з одного боку, а з другого – авторитет соціальної поведінки. 

Кожен акт вимовляння має дещо іншу акустичну та артикуляційну 

картину, що пов‟язано з тим, що в реальному мовленні маємо справу з 

фонами – індивідуальними реалізаціями алофонів, у яких виявляються ті 

типові риси, притаманні фонетико-фонологічній системі, до якої належить 

вимовлений сегмент.  
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Із урахуванням такого розуміння у 4 розділі аналізуємо губні 

приголосні звуки сучасного українського мовлення, застосувавши 

експериментально-фонетичний метод, при цьому зважаємо на особливості 

його прийомів (методику застосування яких описано у третьому розділі 

роботи). Язикову активність твердих губних було вивчено за палатограмами 

у складах ва, фа, ма, ба, па, де приголосний – на початку складу перед 

наголошеним [a] залишає на палатограмі найменший відбиток і тим самим 

не затьмарює собою досліджуваного приголосного. Напівпом‟якшену 

реалізацію лабіальних вивчали у складах вя, фя, мя, бя, пя, в яких [a] не 

чинить впливу на ознаки приголосного, тоді, як у складах ві, фі, мі, бі, пі 

голосний [i] на палатограмах перекриває артикуляцію губного. Роботу 

зовнішніх мовних органів, зокрема губну динаміку, при творенні лабіальних 

аналізували за відеозаписом у відкритих складах з різними голосними та 

приголосними як в окремо вимовлених складах, так і у словах, синтагмах. 

При артикуляційному описі долучали акустичні дані для тривимірного 

уявлення про процес мовотворення. 

Особливості алофонних виявів у підрозділах представлено узагальнено 

і продемонстровано на прикладі вимови 6-х дикторів. Вимовні ознаки інших 

7-и мовців, які брали участь в експерименті, представлено в додатках 

(другий том) у вигляді формантних значень, що були обраховані у програмі 

Praat з урахуванням особливостей спектрографування та осцилографування, 

описаних у розділі 3.  

4.1. Артикуляційно-акустичні характеристики звукових реалізацій 

фонеми /в/ 

Аналіз /в/ виконано у 63 вимовних фрагментах, серед яких склади, 

фонетичні слова та синтагми з цією звуковою одиницею в різних позиціях.  
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4.1.1. Фонема /в/ перед голосним заднього ряду [а]. Тверді алофони 

[w], [ʋ] 

Палатограми засвідчують, що твердому губному в ініціальній позиції у 

складі з голосним заднього ряду [а] притаманна різна язикова активність. 

Так, у дикторів СГ (круте куполоподібне піднебіння) і ВБ (широке і плоске 

піднебіння) при вимові губного спостерігаємо відсутність відбитків язика на 

піднебінні (рис. 4.1. А, Б). Це свідчить про те, що язик у ротовій порожнині 

не торкається твердого і м‟якого піднебінь. Натомість на палатограмах 

диктора ГАО (куполоподібна форма піднебіння) є сліди контакту язика з 

піднебінням (рис. 4.1. В, Г) – чіткі двобічні відбитки на великих кутніх 

зубах (7-х, тобто на других молярах) і частково на м‟якому піднебінні (рис. 

4.1. В, Г). 

 

Рис. 4.1. Палатограми складу ва: А – диктор ВБ, Б – диктор СГ; В – [wa] і Г – [ʋa] 

–диктор ГАО 

Такі відбитки свідчать про те, що артикуляції губного приголосного 

притаманна язикова активність: стиснутий і заокруглений язик перебуває у 

велярній зоні (задня дорсальність). П.Вовк таку вимову зараховує до 

другого артикуляційного типу (додаток Д), який характеризується 

задньоязиковим дорсальним положенням і укладом язика у так званій «зоні 

твердості» (– за П.Вовк) [34, с.15].  
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З урахуванням того, що існують субстанціальні розбіжності щодо 

вияву основного алофона фонеми /в/ – ним може бути губно-губний [w] чи 

губно-зубний [ʋ] (описано в розділі 2), під час прямого палатографування 

було проведено додатковий експеримент: диктор ГАО артикулював окремо 

губно-губний та губно-зубний варіанти досліджуваної фонеми, уявивши 

їхні образи в словах безпосередньо перед вимовою (рис. 4.1 В і Г).  

У результаті на палатограмах ГАО при артикулюванні губно-губного 

варіанта маємо сліди контакту язика у велярній зоні (на рівні 7-х зубів – 

других молярів) (рис. 4.1 В і Г). При вимові губно-зубного алофона [ʋ] 

фокус артикуляції зміщується вперед – передній край відбитків 

наближається до 6-х зубів (перших молярів). Незначні сліди на 3-х і 5-х 

зубах у ГАО демонструють рефлекторний рух язиком, здійснений 

безпосередньо перед фотографуванням. Такий механічний рух язиком не 

враховували при прочитаня палатограм. 

 
Рис. 4.2. Губно-губна вимова. Склад [wа] 

Відмінності вказаних алофонів яскраво простежуються в губній 

динаміці (додаток Ж). За результатами акустичного експерименту, 10 із 13 

дикторів (додаток З), а за відеозаписом 4 із 5, ва реалізують з ознаками 

губно-губної артикуляції, при якій найактивнішим є навколоротовий м‟яз, 

який забезпечує утворення круглої щілини і легке випинання губ вперед 

(рис.4.2). Артикуляція складу ва здійснюється плавно. 
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Зіставивши лабіодентальну та білабіальну вимови у складах ва і ви, 

тверді алофони /в/ – [w] та [ʋ] (аналіз складів ва і ви – рис. 4.2 і 4.3) 

різняться динамікою губ і фокусом артикуляції. Так, при білабіальній 

вимові (рис. 4.2) напружуються власне губні м‟язи, губи зводяться, отвір 

між губами досить великий, тому повітря легко виходить назовні. При 

вимові губного консонанта перед [а] губи незначно висунуті вперед 

(рис.4.2).Отвір при вимовлянні [w] є більшим, ніж при твердому губно-

зубному (рис. 4.3). Губи не настільки напружені на рис. 4.2 з [wа], як на 

рис. 4.3 з [ʋɪ], де нижня губа зближується з верхніми зубами, кутики вуст 

розведені та напружені. Працюють м‟язи, що піднімають і опускають 

кутики рота. Яскраво напружені щічні м‟язи. Вияв лабіодентальної 

артикуляції в дикторів неоднаковий. Чітко виражений контакт верхніх 

різців із нижньою губою мають диктори БОВ, ПОЮ, ШТП (рис. 4.3). 

Візуальні ознаки губно-зубної вимови в дикторів РСМ і ВСА виражаються 

розведенням кутиків рота і відповідно напруженням м‟яза сміху, а також 

м‟яза m.levator, який забезпечує піднімання кутиків рота.  

 

Рис. 4.3. Тверда губно-зубна вимова. Склад [ʋɪ] 

При лабіодентальній артикуляції нижня губа наближається до верхніх 

зубів, утворюється щілина (рис. 4.3). За цією ознакою обидва варіанти /в/ 

належать до групи щілинних. За формою отвору між губами щілина 
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лабіодентального є плоскою, а при білабіальному маємо заокруглену форму. 

Тобто губно-губний алофон можна схарактеризувати як круглощілинний, а 

лабіодентальний – плоскощілинний. 

Характеристика лише за формою щілини не дозволяє робити остаточні 

висновки щодо лабіодентальної чи білабіальної артикуляції /в/. Губно-губну 

чи губно-зубну вимови визначаємо комплексно. Так, губний у складі ве 

(додатки Ж1.4., Ж.2.3, Ж.3.3, Ж.4.3), за відеозаписом, характеризується 

більш вузьким отвором між губами – плоска щілина, при формуванні якої 

напружуються і розводяться кутики рота (працює м‟яз m.levator), задіяний 

м‟яз сміху, нижня губа підтягується вгору до верхніх зубів, що свідчить про 

лабіодентальну вимову, як на рис. 4.3. Однак, візуально зубний фокус у 

відеозаписі не спостерігаємо, що, на нашу думку, зумовлено контактом 

верхніх зубів не з видимою, а з внутрішньою стороною нижньої губи. 

Відповідно до цього, /в/ зі складу ве притаманний губно-зубний відтінок, 

при якому зубний фокус, на відміну від складу ви, ослаблений. За слуховим 

аналізом, губний у складах з [е] можна схарактеризувати як більш відкритий 

і звучний, на відміну від складів з [ɪ], але менш відкритий, ніж у складі з [a].  

Отримані дані щодо вияву основного алофона /в/ узгоджуються з 

результатами Т.Бровченко. За дослідницею, перед [а] губно-зубна вимова не 

властива українській орфоепії: за результатами її дослідження, типовою є 

губно-губна вимова, хоча перед [е] губний може набувати губно-зубного 

відтінку [25, с. 78].  

Аналіз ва, ве, ви продемонстрував, що в цих складах губний 

максимально пристосовується до голосних. Тверду губно-зубну вимову 

маємо у складі ви і губно-зубний відтінок у ве (додаток Ж.1 – 4), губно-

губну – у ва. Артикуляційно такі спостереження узгоджуються з більшим 

звуженням переднього резонатора і розширенням глоткового при 
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лабіодентальній вимові і більш відкритою вимовою білабіального, при якій 

передній і глотковий резонатори ширші.  

 
Рис. 4.4. БОВ: губно-губний алофон [w], вимовлений окремо з невизначеним голосним 

призвуком: F1=354, F2=913, F3=2399. Значення F2 і незначний рух F3 у спектрі вказують 

на губне напруження 

Акустично /в/ характеризується: періодичною плавною і рівномірною 

амплітудою, наявністю чіткої F-картини (від першої до четвертої), що 

свідчить про переважання голосового джерела походження сегмента. Для 

[w] характерна бемольність, тому формантне значення F1 і F2 низьке 

(рис.4.4), на відміну від губно-зубного звука, який реалізується з ознаками 

дієзності (рис. 4.5). Дієзність [ʋ] пов‟язана з незначним розведенням кутиків 

рота (роботою м‟яза m.levator) та їхньою напруженістю, за рахунок чого 

ротовий резонатор вужчий, що акустично відповідає динаміці F2. На 

осцилограмі – періодична амплітудна крива губно-зубного звука за висотою 

є нижчою (рис.4.5).  

За слуховим аналізом, губно-губний вимовляється дзвінко, є більш 

звучним, тобто ознаки вокалічності переважають, ніж при губно-зубному, 

що узгоджується з попередніми артикуляційними характеристиками, які 

вказують на те, що у губно-зубному варіанті властивий трохи більший вияв 

шумових складників, за рахунок зубного фокуса.  

Акустично реалізується сонорний губний білабіальний алофон фонеми 

/в/ у діапазоні до 1300 Гц, що наближає його до голосних. Ознаки переваги 
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шуму над голосом у лабіодентального – нижча амплітуда звукових 

коливань, нестабільні резонанси F3 і F4, а також рух резонансів F2 – губа 

наближується до зубів і відходить від них (рис. 4.75, додаток Е.2) – свідчать 

про те, що в такому алофоні фонема втрачає ознаки сонорності і фактично 

стає шумним дзвінким корелятом глухої фонеми [f].  

 
Рис. 4.5. БОВ: губно-зубний алофон [ʋ], вимовлений окремо з невизначеним голосним: 

F1=406, F2=1643, F3=3127. На рисунку за нестабільними резонансами F3 і F4, а також 

рухом резонансів F2 видно, що губа наближується до зубів і відходить від них 

Описані діапазони варіативності твердого вияву /в/ не виходять за межі 

літературної норми і зумовлені внутрішньомовними чинниками. Однак, на 

тлі вимовного індивідуального розмаїття спостерігається «розмивання» 

літературної норми, спричинене переходом з російської мови на українську 

і відповідно неутвердженням відповідного образу звука, зокрема йдеться 

про варіативну вимову /в/, спричинену нелінгвістичними чинниками, що 

зафіксовано у 3-х дикторів із 13.  

Так, ознаки екстралінгвістичного впливу, а саме київськомовного 

середовища, в якому до 2013 року панувала на побутовому рівні переважно 

російська [84, 237–248], й досі багато киян спілкуються російською, на 

артикуляцію /в/ помічено саме у представників групи молоді. Диктор СГ, на 

палатограмі якого відсутні сліди контакту язика з пасивними мовними 

органами (рис. 4.1), вимовив /в/ у складі ва з ознаками лабіодентальності, 

про що свідчать формантні показники (додаток З). Зазначений інформант 

українськомовний і народився в родині, де розмовляють українською. 
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Вочевидь, утворення губно-зубного варіанта в цього диктора спричинене 

впливом київськомовного середовища, в якому він перебуває з початку 

навчання в університеті (див. докладніше – додаток А.2).  

ПОЮ реалізує губного-зубний у складах ва, ве та словах вдова, ава 

(додаток Ж.4, З, Е.2). У мовленні зазначеного диктора простежуємо 

взаємодію двох мовних систем – української та російської, засвоєння яких 

відбувалося паралельно: інформант народився в російськомовній сім‟ї, в 

Києві (див. докладно – додаток А.2), навчався в українськомовній школі, 

зараз намагається розмовляти виключно українською. 

Несформований образ основного вияву /в/ помітили у ВСА, який 

народився в Іловайську (Донецька обл.), де російська переважає в 

побутовому мовленні і дотепер. Зазначений диктор розмовляє і російською 

(частіше), і українською мовами. Відповідно в його мовленні спостерігаємо 

реалізацію і губно-губного, і губно-зубного варіантів /в/ як основних 

(додатки Ж.3, З).  

4.1.2. Фонема /в/ перед і після огублених голосних [о], [u] 

Перед голосними [о], [u] лабіальний огублюється, тобто утворюється 

додатковий губний резонатор. Перед вказаними голосними маємо твердий 

алофон. Ступінь огублення приголосного може бути різним.  

Поряд із огубленими голосними маємо губно-губну огублену 

реалізацію /в/: більший вияв лабіалізованості у складі ву [w  ] – поряд із 

голосним [u], менший у складі во [w o] – поряд із [o]. За відеозаписом, перед 

[u] отвір овальної форми вужчий, ніж перед [о], що видно на рис. 4.6 і 4.7. 

Водночас у складах [w  ] і [w  ] різні губні резонатори: більший при ву, 

оскільки випинання губ більше, і менший при во – випинання губ менше 

(рис. 4.6 і 4.7). Додатковий губний резонатор, що супроводжує основну 

губну артикуляцію, може варіюватися як у мовленні одного диктора, так і в 
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різних мовців (рис. 4.6, 4.7), що зумовлено фонетичними умовами і 

фізіологічними чинниками.  

 

Рис. 4.6. Вимова складу во 

Залежно від напрямку лабіалізації утворений додатковий губний 

резонатор може варіюватися за розміром, що ілюструють формантні 

значення у додатку З. Так, у словах уву, Беовульф – прогресивно-регресивне 

огублення і відповідно найбільш знижене форматне значення (додаток З), у 

складах во, ву, вона, вухо та подібних – регресивне. Найбільший додатковий 

губний резонатор утворюється при прогресивно-регресивній лабіалізації, 

що артикуляційно співвідноситься зі ступенем випинання губ вперед і 

діяльністю навколоротового м‟яза, що визначаємо за динамікою губ у 

відеозаписі. При прогресивній лабіалізації спостерігаємо найменший вияв 

лабіалізації приголосного (додаток З).  

Варіативність огублених виявів, спричинену індивідуальними 

особливостями мовців, зафіксували у ПОЮ і у ВСА. У зазначених дикторів 

за рахунок повної форми губ додатковий губний резонатор візуально 

видається більшим, на відміну від БОВ і РСМ, які мають тонкі губи (рис.4.6 

і 4.7).  



150 
 

 

Рис. 4.7. Вимова ву 

Акустично [w , w ] визначаються як бемольні, що зумовлено задньою 

локалізацією язика і більшою (в порівнянні зі складом ва) за обсягом і 

рівномірно конфігурованою ротовою порожниною. При лабіалізації 

показники формант приголосного знижені (додатки Е. 4, Е.5, З).  

За слуховим аналізом, губний у складах во, ву можна схарактеризувати 

як звучний. 

4.1.3. Напівпалаталізований алофон [ʋʲ]  

Поряд із [і], а також у поєднанні з іншими приголосними перед [a], [u] 

(переважно в запозичених словах) губні приголосні є «напівпом‟якшеними» 

[133, с.36]. Тобто в таких контекстах, як ві, вя, свято, цвях та подібних, 

губний /в/ реалізується як напівпалаталізований, що визначається 

артикуляційною відмінністю та пов‟язаним з нею акустичним резонансом у 

надгортанній частині, за якими розрізняємо так звані «тверді» (задні) і 

«пом‟якшені» (передні) типи вимови губних приголосних [133, с.36].  

На палатограмах (див. рис.4.8) при вимові вя [ʋʲа] фокус артикуляції 

наближений до середньої частини піднебіння, тобто двобічні бокові 

контакти від великих кутніх зубів (6-х) до малих кутніх (4-5-х). 
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Рис. 4.8. Палатограми вя[vʲа] - А – диктор ВБ, Б – диктор СГ 

У зоні передніх зубів (до 4-х) – широка щілина. У ВБ смуги контакту з 

піднебінням, зубами і альвеолами рівномірні і ширші, язиковий фокус 

артикуляції ВБ задньо-середньопіднебінний. У СГ помічаємо незначне 

розширення каналу, тобто потоншення слідів контакту в зоні 7-х зубів, що є 

свідченням того, що спинка язика опущена, напружується середня частина 

язика. Ознаками напівпалаталізованої вимови є зміщення контактних смуг у 

середньопіднебінну (палатальну) зону, тоді як при твердому типі вимови 

вони локалізовані у велярній зоні (рис. 4.1.).  

Для напівпалаталізованого губного характерний максимальний ступінь 

акомодації і лабіодентальна вимова, свідченням чого є динаміка зовнішніх 

артикуляторів, схожа до твердої губно-зубної вимови (рис. 4.3, додатки 

Ж.1.7, Ж.2.6, Ж.3.6, Ж.4.6). 

Напівпалаталізована лабіодентальна вимова (рис. 4.9) реалізується з 

більшим ступенем губного напруження і з більшим розведенням кутиків 

вуст, ніж тверда губно-зубна (рис. 4.3). М‟язи, що опускають і піднімають 

кутики рота, працюють активніше, ніж при твердій губно-зубній вимові. 

Нижня губа наближається до верхніх зубів, як при твердій лабіодентальній 

артикуляції. Напруження щічних м‟язів сильніше, ніж при твердій губно-

зубній реалізації (рис. 4.3).  
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Рис. 4.9. Напівм‟яка лабіодентальна [ʋʲi] 

Вияв напівпалаталізованої лабіодентальної вимови в залучених 

дикторів неоднаковий. Найяскравіший контакт із зубами спостерігаємо у 

БОВ. Відповідно в цього мовця кутики вуст найбільш розведені, а щічні 

м‟язи – найбільш напружені. У диктора РСМ лабіодентальна 

напівпалаталізована артикуляція візуально виражається лише ступенем 

розведення кутиків вуст і напруженням щічних м‟язів, контакт нижньої 

губи з верхніми зубами у відеозаписі відсутній (рис. 4.9). Зубний фокус у 

РСМ формується з внутрішнім краєм нижньої губи.  

4.1.4. Вокалізований алофон [u ]  

У складах типу ГП і ППГ, а також ПГППП і подібних губний поряд із 

приголосними реалізується як [u ]: ав, був, взяв, лев. За таких умов він стає 

коротшим та набуває більше ознак голосних [135, с.85]. Вокалізований 

алофон є позиційно обмеженим і виникає на початку складу перед 

приголосним та в кінці складу після голосного [133, с. 68].  

Цей варіант відрізняється від інших алофонів /в/ на палатограмах, 

осцилограмах і спектрограмах за схожістю з відповідним голосним (додаток 

Е). Так, при зіставленні вокалізованого алофона /в/ і голосного [u] на 

палатограмах СГ і ГАО (рис. 4.10) помічаємо таке: при [u] (рис. 4.10, А) – 

відбитки в зоні 7-х зубів (другі моляри) і у велярній зоні (ГАО, рис. 4.8, Г), 

при вимові [u ] фокус артикуляції зміщується вперед – до 5-х (другі 
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премоляри) (рис. 4.10, Б), а в ГАО (рис. 4.10, В) чіткий відбиток біля 6-х 

зубів (перший моляр). 

 
Рис.4.10. Палатограми А – СГ [u]; Б – СГ [u ]; В – ГАО [u ], Г – ГАО [u] 

За палатограмами, при вокалізованому вияві /в/ контакт локалізується 

на кутніх зубах (молярах – 7-х) і на межі твердого й м‟якого піднебінь, а при 

артикуляції голосного [u] у вимові цих самих дикторів фокус розташований 

глибше у велярній зоні (див.рис.4.10, Г).  

Візуально артикуляція вокалізованого алофона фонеми /в/ 

здійснюється з більшим ступенем активності навколоротового м‟яза, ніж у 

попередньо аналізованих варіантах, але з меншим, ніж в огубленому 

алофоні (див. рис. 4.10, 4.6, 4.7). Артикуляція [ṷ] характеризується більшою 

плавністю і «легкістю», ніж в інших виявах /в/. Губи при [ṷ] випнуті вперед 

менше, ніж при вимові відповідного голосного, і перебувають у такому 

стані впродовж дуже короткого часового проміжку.  

Варіативність [ṷ], зумовлена індивідуальними особливостями мовців, 

простежується в динаміці і у формі губ. Так, на рис.4.11 у ПОЮ помічаємо 

лівобічну асиметрію щілини, а у ШТП, БОВ, РСМ і ВСА – щілина 

центральна.  

За візуальними спостереженнями (відеозаписом), при вимовлянні [u ] 

(див. рис 4.11) у дикторів БОВ, РСМ та ПОЮ отвір трохи більший, ніж в 

артикуляції [w], було зафіксовано при вимові фонетичних слів і синтагм. 
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Рис. 4.11. Губна динаміка при [ṷ] 

Ознаки огублення [u ] помічаємо у вимові ШТП. У диктора ШТП при 

артикуляції слова внук (див. рис. 4.11) фіксуємо, як губи зводяться, тобто 

одна губа наближається до іншої і висуваються вперед. У цей час 

напружений навколоротовий м‟яз. Ступінь випинання губ вперед при 

вимові вокалізованого алофона у ШТП є найбільшим серед усіх дикторів 

(додатки Ж.1.8, Ж.2.8, Ж.2.10–11, Ж.3.7, Ж.4.7), його власне губні м‟язи є 

найактивнішими. Найменший ступінь випинання губ вперед помічаємо у 

диктора РСМ. Ступінь напруження м‟язів, що забезпечують творення звука 

– навколоротовий м‟яз, м‟язи-опускачі кутиків рота, щічні м‟язи – на 

відміну від вимови інших алофонів, при вокалізованому, як і при губно-

губному, є меншим.  

За перцептивним аналізом, в ініціальній позиції та в середині слова 

перед приголосним при вимові /в/ деякі диктори артикулювали [u] замість 

[u ], що ілюструє живе чергування в українській мові, яке вважається 

нормою. Зокрема таке чергування спостерігалося у ВБ, коли його 

попросили вимовити окремо вокалізований алофон /в/, уявивши його в 

сегменті ав, а також у РСМ, ПОЮ, БОВ і ВСА при читанні написаних слів 

(наприклад, дав – дау або й дауу, в формі – у формі, в цьому – у цьому). 
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За акустичними показниками, варіативність вокалізованого алофона, 

спричинену фонетичними умовами, фіксуємо поряд із носовим (повний, 

певне), де губний набуває назальності, тому на ділянці перших двох 

формант губного відсутні резонанси. Поряд із іншими сонорними, зокрема 

ще з однією /в/ утворюється подовжений варіант [u :] (ввійти), при цьому 

спостерігаємо рівнолінійну траєкторію формант, високі періодичні 

коливання довші за тривалістю (додаток Е). Перед шиплячими 

приголосними спостерігаємо підвищення першої форманти губного (вже), 

що є закономірним при акомодації (додаток З). У позиції вокалізації було 

зафіксовано й реалізацію м‟якого губно-зубного алофона. Наприклад, 

диктор ВСА у слові взяв (додаток Е.6) в ініціальній позиції слова вимовляє 

губно-зубний напівпалаталізований алофон замість вокалізованого, що не 

входить у діапазон варіативності в межах літературної норми. 

4.1.5. Фонема /в/ у синтагмах та фонетичних словах 

Зіставляючи реалізації фонеми /в/ в окремо вимовлених складах, 

фонетичних словах та синтагмах, помічаємо, що губний у складах є більш 

автономним, що виражається більшим проявом його консонантних рис – 

губним і зубним фокусами. За рахунок дії закону контекстуальної 

сполучуваності у фонетичних словах і в синтагмах губний максимально 

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

приголосний. Так, акустичний аналіз синтагми «був учителем» (додаток 

Е.5), вимовленої БОВ, показав, що [b], [u], [ṷ] та [m] впливають на всю 

резонансну картину вимовленої синтагми. У синтагмі диктора БОВ «є 

вислідом питимих артикуляційних рухів» у слові «вислідом» у складі ви 

помітили вплив наступного голосного високого ступеня підняття. Натомість 

за рахунок контекстуальної сполучуваності ослаблюється його зубний 

фокус, що вказує на домінування голосового джерела творення. 
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Порівнюючи тривалість окремо вимовлених складів і таких самих 

складів у словах і синтагмах, спостерігаємо зменшення тривалості 

аналізованого приголосного в межах синтагми. Наприклад, тривалість 

алофона [ṷ] в окремо вимовленому слові був (диктор БОВ) становить 0.24 с, 

а в синтагмі був учителем – 0.047 с (диктор БОВ). Тривалість губного у 

складі ви в диктора БОВ – 0.15 с, а в синтагмі «є вислідом питимих 

артикуляційних рухів» – 0.069 с.  

4.1.6. Загальна характеристика /в/ 

Попередній аналіз складів ва, во, ву, ве, ви, ві та слів із цими складами 

дозволяє виокремити такі типи артикуляції аналізованого приголосного: 

губно-губну, губно-зубну і губно-губну огублену, а також губно-зубну з 

середньопіднебінним язиковим фокусом, тоді, як три попередні мають 

велярний язиковий фокус. За допомогою експерименту, з‟ясовано, що 

губно-губна вимова реалізується в позиціях перед [a], [o], [u]. Губно-зубна є 

коартикуляційно обмеженою. Лабіодентальність виникає перед голосними 

[и] та [i], що зумовлено артикуляційними особливостями зазначених 

голосних – високий і високо-середній ступені підняття та передній ряд. 

Перед [e] /в/ може також набувати губно-зубного відтінку, але зубний фокус 

при такій вимові слабший.  

Здобуті результати підтверджують опис в літературі про те, що губно-

губна вимова домінує в українській орфоепії, адже більшість дикторів (10 з 

13) артикулюють на початку складу перед голосними [а] основний алофон 

[w], перед [о], [u] – [w ] (більш огублений, перед голосним [u]) та [w ] (менш 

огублений, перед [о]), перед [і], [ɪ] та [е] – губно-зубний [ʋʲ] та [ʋ], а в 

абсолютному кінці слова після голосного, в середині слова після голосного 

перед приголосним – [u ] (див. рис.4.10). Названі реалізації /в/ є діапазоном 

варіативності губного в межах літературного мовлення.  
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Експериментальне вивчення алофонних виявів /в/ засвідчило, що 

найбільш незалежною позицією досліджуваної фонеми є перебування у 

складах типу ПГ, зокрема з голосним [а]. Саме в ній було зафіксовано 

основні ознаки губного як звука консонантно-вокалічної природи з 

ознаками сонорності, завдяки якій шумовий компонент послаблюється. Це 

дає підстави вважати, що саме губно-губний приголосний є основним 

алофоном аналізованої фонеми. Для /в/ у мовному потоці характерне 

пристосування до інших звуків та до загальних фонетичних умов (початок 

чи кінець складу тощо), внаслідок чого відбувається її видозміна. 

Модифікації /в/ здійснюються на алофонному рівні – комбінаторна та 

позиційна варіативність. Окрім типового діапазону варіативності , для /в/ 

характерне живе чергування із /u/, яке є позиційно зумовленим (переважно 

ініціальна позиція слова, складу). Це є рисою української мови, тому те, що 

диктори замість графічного /в/ вимовляли /u/ із типовими для нього 

акустичними та артикуляційними ознаками, не суперечить вимовній нормі. 

Зауважимо, що в живому мовленні /в/ має набагато ширший діапазон 

варіативності, що визначаємо на рівні фонів з різноманітними виявами 

артикуляційних рухів (наприклад, дещо іншою активністю лицьових м‟язів, 

динамікою губ) і відповідно іншою акустичною картиною, яка візуалізує 

w ʋ 

ʋʲ 
ʋʲ* перед 

передньоязиковим 
м'яким 

(ʋf) * 

f* 

w͕  

w̜ 

u 
ṷ 

Рис. 4.12. Алофонні вияви /в/ (* – поза межами норми)  



158 
 

аеродинамічні умови творення того чи іншого фона, що проявляється в 

індивідуальному породженні мовлення. Наприклад, оглушення /в/ до /f/, яке 

є відхиленням від норми, виникає внаслідок губно-зубної вимови /в/ через 

дію регресивної асиміляції за глухістю в середині слова замість нормативної 

в цій позиції вокалізації – мовчи [m  (ʋf)chɪ] (ПОЮ – молодь), травка 

[trafka] (ПОЮ – молодь), [tra(ʋf)ka] (РСМ – дорослий) та подібні. 

Оглушення сонорного губного приголосного на розуміння і мету 

комунікації не впливає, але воно «розмиває» образ звука і може стати 

причиною «розхитування» вимовної норми. 

Іншим прикладом ширшого діапазону варіативності /в/ є вимова слова 

впав як [paṷ] диктором ВСА.  

Такі вияви хоч є і поодинокими, але засвідчують, що функціонування 

усного літературного мовлення не обмежується лише орфоепічно 

нормативними формами, воно допускає їх більшу чи меншу варіативність та 

порушення, таким чином розширюючи діапазон кожної фонеми [114].  

4.2. Артикуляційно-акустичні характеристики звукових реалізацій 

фонеми /f/  

Реалізацію /f/ вивчали у 59 вимовних сегментах, серед яких були 

склади, фонетичні слова, а також синтагми з цією фонемою в різних 

позиціях. При вивченні звукових виявів фонеми було враховано її 

функціонування в тексті.  

4.2.1. Фонема /f/  перед  голосним заднього ряду [а]. Твердий 

алофон [f] 

Тверду вимову фонеми на палатограмах було вивчено у складі з 

голосним заднього ряду низького ступеня підняття. В ініціальній позиції 

складу поряд із голосним заднього ряду низького ступеня підняття [a] 

губний щілинний реалізується як твердий дорсальний задній у дикторів СГ і 
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ВБ: на палатограмах помічаємо сліди на – 7-х зубах і частково на м‟якому 

піднебінні (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Реалізація [f] перед [a] на палатограмі: А – диктор ГАО, Б – диктор СГ; В – ВБ 

На палатограмах приголосного [f] зі складу фа у трьох дикторів 

відбитки контактів язика проявляються типово, як для всієї групи губних, 

зосереджені у велярній зоні, але при цьому мають й індивідуальні 

особливості. Зокрема, в диктора ГАО (куполоподібна форма піднебіння із 

пологим спуском і підйомом) бачимо однобічний контакт найглибше у 

велярній зоні; в СГ (круте куполоподібне піднебіння) спостерігаємо 

однобічний ширший, ніж у ГАО, контакт на межі твердого і м‟якого 

піднебінь, який простягається від 6-7-х зубів у велярну зону; у ВБ (широке і 

плоске піднебіння) маємо двобічні, неоднакові за шириною (праворуч, а у 

дзеркальному відображенні ліворуч, слід ширший), сліди на внутрішніх 

поверхнях 7-х зубів, на межі твердого і м‟якого піднебінь (рис. 4.13). 

Акустично глухий губно-зубний реалізується в зоні вищих формант F3 

і F4, які, за Г.Фантом, свідчать про напруження у глотковій порожнині [139, 

с.124], що узгоджується з глибиною слідів у велярній зоні на палатограмах 

на рис. 4.13. F4 також може бути пов‟язана з напруженням у передній 

частині ротової порожнини [139, с.88], тобто вказує на звуження переднього 

резонатора – губ і їхньому напруженню у відеозаписі під час артикуляції фа 

(рис.4.14).  
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Рис. 4.14./f/ у складі фа 

Губи при артикуляції [f] у складі фа розтягнуті (рис.4.14). Нижня губа 

підгинається під верхні зуби, торкається їх переважно зовнішньою 

поверхнею. При вимові досліджуваного звука між верхньою та нижньою 

губами утворюється вузька плоска щілина, розмір і форма якої варіює в 

дикторів відповідно до їхніх індивідуальних особливостей (рис. 4.14). Так, у 

ПОЮ, крім напруження і розведення кутиків рота, спостерігається незначне 

огублення, що зумовленою формою губ – повні. У РСМ напруження губ 

візуально видається найменшим, що, очевидно, пов‟язано з наявністю вусів.  

У порівнянні з лабіодентальним алофоном [ʋ] сонорної фонеми /в/, 

глухому губно-зубному [f] притаманне візуально більше напруження 

лицьових м‟язів і менший отвір між губами (додатки Ж і рис. 4.14).  

 
Рис. 4.15.БОВ фа [fa] F=843+1972+2921+4109 
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Щілинність [f] на спектрограмі виражена нестабільністю резонансів, а 

на осцилограмі і спектрограмі – посиленням шумів у діапазоні F3 (рис.4.15, 

додаток І). Акустичними ознаками глухості [f] є низькі звукові коливання 

неперіодичного характеру, відсутність ЧОТ на спектрограмі (рис.4 .15, 

додаток І). 

4.2.2. Фонема /f/ перед і після голосних заднього ряду [о], [u] 

У складах із голосними заднього ряду високого і середнього ступеня 

підняття [о], [u] щілинний глухий губно-зубний огублюється. Це ще один 

вияв твердої вимови /f/. 

 
Рис. 4.16. Вимова складу [f  ] 

Артикуляційними ознаками огубленої вимови [f], за відеозаписом 

(рис. 4.16–17), є випинання губ – додатковий губний резонаторний простір. 

Ступінь випинання губ залежить від сусіднього голосного: перед [u] він 

сильніший, ніж перед [о]. При вимові лабіалізованого найактивнішим є 

навколоротовий м‟яз, завдяки якому й відбувається огублення.  

Щілина між губами, яка утворюється при вимові глухого 

лабіодентального щілинного із огубленими голосними, може бути 

центральна, як у ПОЮ і ВСА, лівобічно асиметрична, як у РСМ і БОВ (рис. 

4.16, 4.17). Характер щілини залежить від індивідуальних особливостей 

мовців. Щодо розміру щілини, то в складах із лабіалізованими голосними 
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утворюється заокруглений отвір між губами, за розмірами менший, ніж при 

вимові [w  , w u] (рис. 4.6, 4.7). 

 
Рис.4.17. Вимова складу [f u] 

Огублення /f/ може бути прогресивно-регресивне (уфо), регресивне 

(фу, фо, фуркати, Мефодій та подібні) і прогресивне (уф, Уфа). Різницею 

при таких типах лабіалізованості є різний ступінь додаткового губного 

резонатора, що візуально виражається ступенем округлення ротового 

отвору, випинанням губ вперед та їх формою. Найбільший вияв огублення 

маємо при прогресивно-регресивній акомодації, менший – при регресивній і 

найменший при прогресивній (знижені форматні значення в додатку Й). 

4.2.3. Напівпалаталізований алофон [fʲ]  

Поряд з [і], а також у поєднанні з іншими голосними [a], [u] в 

запозичених словах (фі, фюзеляж, фірма, тощо), /f/ стає 

напівпалаталізованим, що пов‟язано з лексичною та дистрибутивною 

обмеженістю, а також з артикуляторно-акустичними властивостями губних 

– з роботою язика, його локалізацією та фокусом (локусом) напруження 

[133, с.36].  

Напівпалаталізований алофон [fʲ] у дикторів реалізується як з 

типовими ознаками, так й з індивідуальними особливостями. Типовими 

ознаками напівпалаталізованої вимови на палатограмах фя [fʲа] (рис.4.18) є 
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сліди контакту язика на 4-6 зубах і альвеолах, що свідчить про 

середньопіднебінність (палатальність) приголосного. 

     

Рис. 4.18. Палатограми складу [fʲа]: А – диктор ГАО, Б – диктор ВБ; В – СГ 

У порівнянні з твердою вимовою (рис. 4.13), фокус артикуляції якої 

фіксуємо виключно у велярній зоні, артикуляція напівпалаталізованого 

алофона глухого щілинного зміщується вперед, тобто язиковий фокус 

зосереджений в зоні твердого піднебіння (рис. 4.18).  

Індивідуальні особливості при артикуляції губного щілинного у складі 

фя на палатограмах проявляються такі: в ГАО (куполоподібна форма 

піднебіння із пологим спуском і підйомом) сліди контакту язика 

звужуються праворуч (у дзеркальному відображенні ліворуч) у зоні 5-х 

(премолярів) і 3-4-х зубів (різцях) (рис. 4.18, А); у СГ (круте куполоподібне 

піднебіння) сліди рівномірні за шириною, як і у ВБ (широке і плоске 

піднебіння) (рис.4.18, Б, В). Окрім цього, у фокусі артикуляції бокові краї 

язика торкаються зубів і альвеол у СГ і ВБ (рис.4.18, Б, В), а в ГАО зуби 

забарвлені наполовину, тобто язик контактує більше з альвеолами і трохи з 

піднебінням (рис.4.18, А).  

За візуальними ознаками, напівпалатальна вимова щілинного 

лабіодентального, як і тверда, має контакт зубів із нижньою губою (у 

дикторів ПОЮ і РСМ із внутрішнім краєм нижньої губи), де утворює 

плоску щілину (рис. 4.19, 4.13). Однак, напівпалатальна вимова різниться 
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більшим ступенем напруження м‟язів і активністю кутиків рота – їхнім 

розведенням, яке забезпечують м‟язи-леватори. Твориться 

напівпалаталізований лабіодентальний щілинний так: у його початковій 

фазі (екскурсія) нижня губа наближається до верхніх зубів, кутики вуст 

розтягуються, таким чином губи напружуються, далі нижня губа контактує 

з верхніми різцями, в цей час утворюється вузька щілина (фаза витримки). 

Щілина в різних мовців може формуватися з індивідуальними 

особливостями: однобічна асиметрія (право- чи лівобічна – у ПОЮ, ВСА), 

центральна (БОВ, РСМ). На відміну від [ʋ], при щілинному глухому 

губному лицьові м‟язи мають більший ступінь напруження.  

 
Рис. 4.19. Склад фі [fʲі] 

За динамікою зовнішніх артикуляторів, найбільш напружено 

артикулює склади лабіодентального глухого щілинного з голосним [і] 

диктор БОВ, найменш – диктор ПОЮ, що видно з фото (рис. 4.19).  

4.2.4. Фонема /f/ у синтагмах та фонетичних словах. Загальна 

характеристика /f/ 

Відповідно до експерименту, [f] утворюється внаслідок комплексної 

роботи мовних органів. Губний і зубний фокуси свідчать про належність 

цього приголосного до групи губних. Реалізується [f] у діапазоні 2100-

3300 Гц, що вказує на його джерело походження – глухість та абсолютну 

консонантність. 
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Найвищого ступеня коартикуляції приголосний зазнає в синтагмах й у 

складах із голосним високого ступеня підняття переднього ряду. 

Щілинність, притаманна [f], на спектрограмі виражена нестабільністю 

резонансів у діапазоні F3, а на осцилограмі і спектрограмі – посиленням 

шумів (додаток І). У синтагмах та фонетичних словах досліджуваний 

консонант за рахунок умов контекстуальної сполучуваності 

видозмінюється. Одзвінчення може бути повним і частковим. Наприклад, у 

ПОЮ у словах міф, уф зафіксовано часткове одзвінчення глухого губного – 

[mʲ  (ʋf)], [u(ʋf )]. У ВСА в окремо вимовленому слові міф – [mʲ  ʋ] – повне 

одзвінчення, сегмент знаходиться в кінцевій позиції. Окрім цього, для ВСА 

у словах типу уф [u(ʋf )], Беовульф [beow ulʲ(ʋf )] притаманно і часткове 

одзвінчення. У диктора ЦТВ, як і ВСА, – повне і часткове одзвінчення у 

словах конфіденційність [k o nʋʲide nts ʲijnʲ  sʲtʲ], конфронтація 

[k o n(ʋf)r o ntats ʲija], туфлі [t uʋlʲi], тріумф [trʲiu m(ʋf)] (додаток І). У синтагмах 

«що виявляється в формі язика», «а тільки фором», «всупереч усім 

фактам» та словах міф, уф, Беовульф губно-зубний має повний вияв 

одзвінчення. Артикуляційно-акустичний аналіз показав, що одзвінчення [f] 

відбувається тоді, коли губний глухий стоїть після сонорного, голосного або 

в кінцевій позиції складу/слова.  

За даними відеозапису, на стоп-кадрах (фаза витримки) при вимові 

губного з голосними помічаємо різний ступінь напруження 

навколоротового та й у цілому лицьових м‟язів, а також різну форму губ. 

Найщільніше торкання нижньої губи до верхніх зубів у вимові всіх дикторів 

було зафіксовано у складах із голосними високого ступеня підняття, а 

найменше – при [fa] та [f] перед приголосними на початку слова 

(наприклад, франк). 

При перегляді в уповільненому режимі закінчення щілинної 

артикуляції реалізується в кінцевому посиленні контакту нижньої губи з 

верхніми різнями і супроводжується рухом нижньої щелепи, а далі – 
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плавний перехід до артикуляції наступного звука. Початок щілинної 

артикуляції та її максимальне вираження спостерігається у фазі витримки – 

контакт губи з верхніми зубами.  

Характер і форма щілини /f/ варіативні. Вихід повітря при реалізації 

цього звука може здійснюватися як із боковим зміщенням (БОВ, ПОЮ, 

РСМ – додаток Ї.1–3), так і центрально (ВСА – додаток Ї.4). Форма щілини – 

кругла чи плоска – залежить від фонетичних умов. Так, при вимові 

огублених алофонів досліджуваної фонеми утворюється переважно кругла 

щілина, а при поєднанні з нелабіалізованими голосними – плоска.  

Розмір щілини теж варіюється. Так, найбільший ступінь огублення [f] 

маємо у складах із голосним [u], трохи менший – з [о]. Найбільше 

розтягнення губ бачимо при вимові у складах із голосними високого 

ступеня підняття, водночас тут напружені – м‟яз сміху, тому видається, ніби 

мовець усміхається, малий виличний м‟яз, а також м‟яз, що опускає кутики 

рота. У профілі помічаємо найбільше випинання губ при вимові з голосним 

[u], далі за градацією зменшення [o]-[e]-[a]. За таких умов змінюється і 

характер щілини. Круглощілинним /f/ стає у складах фо, фу, а 

плоскощілинним – фа, фе, фі, фи (додаток Ї).  

 

Рис. 4.20. ПОЮ – [fe] 

Окрім названих типових рис губно-зубної артикуляції /f/, було 

зафіксовано індивідуальні особливості дикторів (за візуальними 

спостереженнями у відео). Так, диктор ПОЮ, вимовляючи склади із [f], 

найменше, порівняно з іншими, напружує лицьові м‟язи. Лише за 

активністю власне губних м‟язів ідентифікуємо, що це фаза творення 
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глухого губно-зубного. Також цьому дикторові притаманний найменш 

виразний фокус торкання нижньої губи до верхніх різців (рис.4.20). ПОЮ у 

складах фа, фе [f] реалізує з незначною огубленістю, що невластиво 

глухому.  

 

Рис. 4.21. РСМ: Беовульф 

У РСМ [f] між голосними у словах має більше автономних рис, ніж в 

окремо вимовлених складах. Через наявність вусів у цього інформанта 

контакт нижньої губи з верхніми різцями менш помітний. У кінцевій позиції 

у вимові РСМ губно-зубний алофон має найменшу тривалість і його ознаки 

виражаються більшою активністю правого кутика рота – діє м‟яз-опускач 

кутиків рота (рис. 4.21). 

При реалізації /f/ помічаємо різний ступінь притискання губ до зубів. 

Найсильніше, за візуальними спостереженнями, губи до різців притискає 

ВСА, а найслабше – ПОЮ. За цією ознакою у спадному напрямку дикторів 

можна розташувати таким чином: ВСА–БОВ–РСМ–ПОЮ (додаток Ї).  

         

Рис. 4.22. Алофонні вияви /f/ 

f 

f   

f  

(ʋf) 

ʋ f ʲ 

fʲ 
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Отже, /f/ може реалізуватися по-різному (рис. 4.22), що виявляється на 

рівні алофонів і фонів, які є носіями як типових рис, так і індивідуальних 

особливостей артикуляції мовців. Діапазон алофонного варіювання /f/, за 

результатами експерименту, вужчий, ніж фонеми /в/, і охоплює: основний 

твердий алофон [f], комбінаторні – лабіалізований [f ] (більш огублена 

вимова) і [ f] (менш огублений), напівпалаталізований [fʲ]. Окрім цього, 

глухий губний може зазнавати повного та часткового одзвінчення – [ʋ], 

[(ʋf)]. В іншомовних словах глухий губно-зубний може бути і огубленим, і 

напівпалаталізованим – [f ʲ] (фюзеляж).  

4.3. Артикуляційно-акустична характеристика звукових реалізацій 

фонеми /m/ 

Аналіз алофонних виявів /m/ в мовленні дикторів виконано так само, як 

і попередніх губних: твердий алофон у складах типу ПГ з голосними [a], [e], 

[ɪ], напівпалаталізований у складах мя та мі, огублений – з [o], [u]. Так само 

розглянуто комбінаторні контексти з приголосними. Для аналізу взято 

губну фонему /m/ у 28 складах, словах та синтагмах, вимовлених різними 

дикторами.  

4.3.1. Фонема /m/ перед голосним заднього ряду [а]. Твердий 

алофон [m] 

        

Рис. 4.23. Палатограми складу ма [ma]: А – ГАО, Б – ВБ, В – СГ  

На палатограмах губного [m] у складі [ma], отриманих від 3-х 

дикторів (рис. 4.23) спостерігаємо в цілому типову для лабіальних 
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приголосних картину: незабарвлений простір зубної, альвеолярної та 

середньопіднебінної зон свідчить про задню локалізацію тіла язика, а окремі 

сліди його контакту з бічними ділянками на рівні 1-2 молярів вказують на 

індивідуальні особливості артикуляції дикторів, пов‟язані з формуванням 

язиково-велярного фокуса приголосного. Так, у диктора ВБ сліди контакту 

язика з твердим піднебінням відсутні, маємо чисте піднебіння (рис. 4.23, Б), 

у диктора ГАО – ледь помітний відбиток на 2-ому молярі ліворуч (у 

дзеркальному відображенні праворуч) (рис. 4.23, А). На палатограмі 

диктора СГ помічаємо двобічний слід із ширшим відбитком праворуч (у 

дзеркальному відображенні ліворуч) на 6-7 зубах, що є свідченням підняття 

задньої частини язика (передня і середня частини опущені) (рис.4.23, В). 

Палатограми трьох дикторів засвідчують наявність у губного [m] другого – 

язикового – фокуса. 

   
Рис. 4.24. Губне зімкнення при [m ] 

Губний фокус [m] характеризуємо за матеріалами відеозапису. 

Спостереження за динамічною картиною роботи видимих мовних органів 

усіх дикторів під час вимови [m] у складі ма засвідчило такі спільні (типові) 

ознаки: губне зімкнення, під час якого найбільш напружені м‟яз-опускач 

нижньої губи і м‟яз верхньої губи, навколоротовий м‟яз. Розмикання 

наступає поступово і за ним, а в деяких випадках і під час нього, йде 

коартикуляційний перехід до голосного (рис. 4.24). Зімкнення відбувається 
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в декілька етапів: первинний контакт губ і утримання зімкнення, далі 

розведення кутиків рота і робота нижньої щелепи. При первинному контакті 

губ (тобто в початковій фазі зімкнення) напруження, за візуальними 

спостереженнями, спочатку розповсюджується по боках (ділянка, яка межує 

з різцями і ближче до кутиків губ), а тоді посилюється по всій лінії губ. 

Водночас виявлено й індивідуальні особливості роботи лицьових м‟язів. 

Зокрема, в диктора РСМ фаза зімкнення має дещо інші ознаки. Інформант 

спочатку здійснює первинне змикання губ, далі підтягує нижню губу до 

верхньої, таким чином посилюючи притиск губ. Для ізольованої вимови 

зімкнених таке притискання цілком властиве. При посиленні зімкнення 

кутики підтягуються вгору незалежно від наступного звука. Притиск губ – 

це ознака зімкненої артикуляції (рис. 4.24), яку забезпечують не тільки 

власне губні м‟язи, а й виличні, і м‟яз сміху. 

Губний носовий сонорний у складах з е, и, при зіставлені зі складом ма 

[ma], має дещо іншу напруженість зовнішніх артикуляторів. Так, 

найсильніше напружуються м‟яз-піднімач кутиків рота і м‟яз сміху у складі 

[mɪ], трохи менше у складі [me], але більше, ніж у складі [ma] (додатки 

Л.1.1, Л.1.3–4, Л.2.1, Л.2.3–4, Л.3.1, Л.3.3–4, Л.4.1, Л.4.3–4, рис. 4.24). 

Більший вияв напруженості також спостерігається й у м‟яза верхньої губи (в 

зоні жолобка): найбільший ступінь – [me], дещо менший – [ma] і [mɪ] 

(додатки Л.1.1, Л.1.3–4, Л.2.1, Л.2.3–4, Л.3.1, Л.3.3–4, Л.4.1, Л.4.3–4, 

рис.4.19). Така активність зовнішніх актикуляторів є свідченням акомодації 

губного з наступним звуком, за рахунок чого він набуває рухів, 

притаманних відповідному голосному у фазі витримки, а подекуди навіть й 

у фазі екскурсії (додаток Л). 

Аналіз спектрограм і осцилограм показав, що [m] у всіх контекстах має 

періодичну високу амплітуду, що свідчить про переважання у його 

структурі вокалічних складників і дозволяє віднести до сонорних (рис.4.25, 

додаток К). Очевидно, це пов‟язано з назальністю аналізованого 
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приголосного, об‟єм резонувальних порожнин якого значно більший, ніж у 

неносових корелятів. 

 

Рис. 4.25. БОВ ма [m ]F=246+1530+2481+3243 

Руйнування/послаблення резонансів у траєкторії формант (набільше у 

діапазоні F2) у спектрі свідчить про назальність губного, за рахунок якої 

видозмінюються й сусідні звуки.  

4.3.2. Фонема /m/ перед і після огублених голосних [о], [u] 

Поряд із голосними заднього ряду високого і середнього ступеня 

підняття [о], [u] зімкнений губно-губний [m] лабіалізується.  

Ознаками огублення [m] є випинання губ та їх заокруглення 

(рис. 4.26–4.27), що акустично відбивається у зниженому формантному 

значенні (додаток М).  

За відеозаписом, лабіалізованість [m] забезпечує навколоротовий м‟яз, 

який разом із м‟язом – опускачем нижньої губи і піднімачем верхньої 

забезпечують утворення додаткового губного резонатора (див. рис. 4.26– 

4.27). Середина нижньої губи виявляє суттєву рису огублення, саме за її 

динамікою визначаємо ступінь лабіалізованості приголосного. При [m  ] 

маємо більший ступінь огублення, що виражається більшим випинанням 
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нижньої губи і сильнішим напруженням навколоротового м‟яза, ніж при 

[m  ] (рис. 4.26–4.27).  

 
Рис. 4.26. Фаза повного зімкнення у складі [m  ] 

Ступінь огублення у складах [m  ] і [m  ] визначаємо також за 

активністю великого і малого виличних м‟язів, які при більшій 

лабіалізованості напружуються сильніше (див. рис. 4.26– 4.27).  

Ступінь огублення приголосного залежить і від напрямку акомодації 

(лабіалізації). Лабіалізованість [m] може бути як регресивною, 

прогресивною, так і прогресивно-регресивною. Так, у словах Ом, парфуми – 

прогресивне огублення (додатки Л.2.7, Л.2.8), мо, му, ему – регресивне 

(додатки Л.1.2, Л.1.5, Л.2.2, Л.2.5, Л.3.2, Л.3.5, Л.4.2, Л.4.5, Л.2.7, Л.3.7), а в 

домофон – регресивно-прогресивне. Різняться ці типи лабіалізованості 

розміром додаткового губного резонатора, що візуально виражається 

округленням ротового отвору, випинанням губ та їх формою, а акустично – 

форматним обниженням (додаток М). При прогресивно-регресивній 

лабіалізації ступінь огублення губного приголосного є найбільшим, бо 

артикуляційно маємо найбільший губний резонатор, а акустично – 

найнижче форматне значення (додаток М). 

Окрім типових закономірностей реалізації лабіалізації [m], 

спостерігаються індивідуальні риси мовців у процесі їх мовної діяльності. 
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Так, у РСМ за наявності вусів у словах, наприклад, ему [e  m u ] (додаток 

Л.3.7), візуально маємо мінімальну лабіалізацію губного.  

 

Рис. 4.27. Фаза повного зімкнення у складі [m  ] 

БОВ при вимові Ом [  m ] має більшу лабіалізацію [m], ніж при вимові 

сегментів із [u] (додаток Л.1.10). ПОЮ і ВСА за рахунок повних губ і 

активнішої діяльності навколоротового м‟яза мають яскравіше вираження 

огубленої вимови [m], що може бути пов‟язане також і з віковим 

параметром інформантів – молодь, в якої м‟язи активніші. Окрім цього, в 

ПОЮ спостерігається максимальний вияв коартикуляції [m] з [u] у слові 

парфуми, що проявляється у формі губ, властивою [u] (додаток Л.2.8). 

Тобто маємо яскравий вияв гомоорганності складу, при якій не змінюється 

форма губ.  

За слуховим аналізом, у складах з огубленими голосними губний є 

звучним, вимовляється чітко. 

4.3.3. Напівпалаталізований алофон [mʲ] 

Напівпалаталізований алофон [mʲ] послідовно виникає перед 

голосним переднього ряду високого ступеня підняття [і] (міф, мікро), а 

також може поєднуватися з [u] в запозичених словах (мюзикл, мюслі).  
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Рис. 4.28. Палатограми [mʲa ]: А – ГАО, Б – ВБ, В – СГ  

Ознаками такої вимови на палатограмах є двобічні сліди контакту 

язика, які типово простягаються від перших молярів (6-х) по перші 

премоляри (4-і) включно, часом сягаючи навіть іклів (рис. 4.28). Уздовж 

серединної лінії – досить широкий світлий канал, крізь який виходить 

повітря. Характер щілини та фокуси артикуляції в дикторів мають 

специфічні індивідуальні риси (рис. 4.28). 

Так, ГАО має вузьку щілину в зоні різців навпроти двох центральних 

(1-1) (рис. 4.28, А), ВБ і СГ – ширшу в альвеолярній зоні (1-5-і зуби) (рис. 

4.28, Б, В). ГАО, маючи куполоподібну форму піднебіння з пологим 

підйомом і спуском, артикулює мя з ознаками передньої дорсальності 

(рис.4.28, А). Артикуляція СГ, як і ВБ (рис.4.28, Б, В), в яких піднебіння не 

настільки глибоке, відбиває третій тип вимови, за П.Вовк, – 

середньоязикова дорсальність – бокові контактні смуги доходять до іклів 

[34, с.15–16]. Ступінь м‟якості губного в залучених дикторів забезпечує 

середня частина язика, про що свідчить розширення бокових контактів у 

зоні малих кутніх зубів. Звуження світлого каналу (ширина слідів на 

піднебінні) на палатограмах у цій зоні пов‟язане з відмінностями в набутій 

формі язикового тіла (кулеподібною чи овальною). Диктор ГАО при 

артикуляції складів з губними приголосними кінчик язика просуває 

максимально вперед, що є його індивідуальною рисою, тобто язик набуває 
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овально-опуклої форми, а в дикторів ВБ і СГ – більш заокругленої в 

середньопіднебінній (палатальній) зоні (рис. 4.28).  

 

Рис. 4.29. Фаза зімкнення при вимові [mʲ  ] 

Артикуляційними ознаками напівпалаталізованої вимови, за 

відеозаписом, є (рис. 4.29): зближення і притиск губ, у результаті якого 

маємо зімкнення, яке, в порівнянні з твердим лабіальним, більш щільне 

(сильніший притиск губ), кутики губ трохи розтягнені. Активно працює 

м‟яз сміху. Розмикання наступає одразу з творенням голосного. За 

напруженням м‟язів і формою губ, визначаємо, що ще під час зімкнення 

губний набуває типових рис голосного. 

Напівпалаталізований вияв губного зімкненого носового, на відміну 

від попередньо аналізованих губних щілинних [ʋʲ], [fʲ] в окремо вимовлених 

складах, характеризується меншим ступенем взаємодії з голосним [i]. У 

синтагмах та фонетичних словах вияв коартикуляції [mʲ] є більшим, що, 

очевидно, зумовлено загальною моделлю слів, зокрема кількістю складів. 

Ступінь акомодація [m] з [i] проявляється в більшій мірі, ніж у сонорного 

[ʋ] з [i].  

Губний носовий у синтагмах, словах й ізольовано вимовлених складах 

має різну тривалість й ступінь коартикуляції. Так, тривалість [mʲ] 

зменшується у словах та синтагмах, на відміну від окремо вимовленого 
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складу. Наприклад, у БОВ у складі [mʲ  ] тривалість губного носового – 

0.21 с, у слові мікро [mʲ   r  ] – 0.11 с, а в синтагмі «в фо рмі язика» 

[ʋ(ʋf )ormʲі ] язика – 0.068 c. Аналіз спектрограм і осцилограм показав, що 

назальність як інгерентна риса [m] у синтагмі стає менш вираженою. А в 

окремо вимовленому складі і слові голосні, що знаходяться поряд, 

назалізуються.  

4.3.4. /m/ у синтагмах та фонетичних словах. Загальна 

характеристика /m/ 

Типізація [m] простежується в його основних рисах – губному 

зімкненні – зближенні губ із їх притиском, а також поступовому, нерізкому 

розмиканні – віддаленні губ і опусканні нижньої щелепи, під час якого 

формується голосний (рис. 4.24, 4.30). Палатограми засвідчили, що 

язиковий фокус артикуляції губного носового варіюється від 

задньопіднебінного до передньо-середньопіднебінного, що зумовлено 

фонетичним оточенням і фізіологічними чинниками мовців, зокрема 

формою і типом піднебінь.  

 

А                                                          Б 
Рис. 4.30. Морж [m   r h] – фази зімкнення (А) і розімкнення (Б) 

 

Артикуляція дикторів продемонструвала, що з системністю і типовістю 

/m/ поєднується індивідуальне, те, що зумовлене лінгвальними 

(фонетичним оточенням, структурою і позицією сегмента) і 

екстралінгвальними чинниками (фізіологією, біологією). Індивідуальне 

проявляється на рівні фонів – в артикуляційно-акустичному варіюванні 

ознак губного. 
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Так, у диктора БОВ при артикуляції [m] кутики губ можуть 

розтягуватися по черзі (додаток Л). При вимові слова мною під час 

зімкнення опускався спочатку лівий кутик рота, а згодом правий (додаток 

Л.1.9). У слові Ом навпаки – спочатку правий, а тоді лівий (додаток Л.1.10). 

Окрім цього, твердий алофон губно-губного, зокрема в складі з [o] 

(увиразнена вимова), БОВ реалізує з піднятими кутиками губ, що в цілому 

притаманне напівпалаталізованому варіантові /m/ (додатки Л.1.2, Л.1.6) і 

нетипово для твердого вияву фонеми. 

Схожу динаміку підняття кутиків рота помічено й у вимові РСМ. 

Артикулюючи окремо вимовлений склад [me] (виразна вимова), у фазі 

зімкнення диктор спочатку здійснює первинний контакт губ, а тоді підіймає 

тільки правий кутик рота, далі відбувається розмикання з розтягненням 

обох кутиків (додаток Л.3.3).  

Варіювання артикуляційних ознак відбувається у всіх фазах творення 

губного носового. Так, у фазі зімкнення первинний контакт губ може 

відбуватися як центрально (перші різці), так і асиметрично, зі зміщенням 

праворуч або ліворуч. Чергування такого зімкнення виявлено найбільше в 

мовленні БОВ і ПОЮ. Для РСМ і ВСА властиве переважно центральне 

зімкнення. 

Рис. 4.31. ПОЮ Мо [m   ] – початок розімкнення 

Розімкнення, як засвідчують дані стоп-кадрів у додатку Л, може бути 

центральним (вихід повітря по центру – 1-2 зуб), правобічним і лівобічним. 

Так, у диктора ПОЮ розмикання при вимові складів [m u ], [m   ] 

розпочинається ліворуч, тобто повітря виходить із ротової порожнини з 
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лівого боку, в цей час праворуч губи лишаються зімкнені (рис. 4.31). 

Лівобічне розмикання спостерігаємо в БОВ при вимові слова обмін 

(рис.4.32). Розмикання у ВСА і у РСМ є переважно центральним.  

А                                                     Б 

Рис. 4.32. БОВ о[bᵐmᵐʲі ]н: А – фаза зімкнення б, Б – лівобічне розмикання 

У синтагмах /m/ має найвищий ступінь коартикуляції, за рахунок чого 

виділити основні фази творення губного на осцилограмах і спектрограмах 

без слухового аналізу складно. Фази творення /m/ у синтагмах стають 

коротшими. Водночас помічаємо менше напруження зовнішніх 

артикуляторів. Якщо при вимові складу [mʲi] кутики губ мають бути підняті, 

то, наприклад, у синтагмі «що виявляється у формі» у диктора БОВ таке не 

спостерігається, бо немає належного увиразнення артикуляційних зусиль в 

кінці синтагми. Це є яскравим прикладом варіювання артикуляційно-

акустичних ознак губного, зумовленим внутрішньомовними (фонетичними) 

чинниками.  

У мовленні [m] також може ставати фаукальним [mᵐ] у сполуці бм, пм 

(наприклад, обмін) та імплозивним [mᶬ] в кінці слова перед паузою 

(вислідом, Ом). Так, під час аналізу мовлення ПОЮ зафіксовано, що в 

кінцевій позиції синтагми «є вислідом» фаза розмикання лабіального 

консонанта відсутня – це і є імплозивність губного носового, типова для 

позиції абсолютного кінця слова/синтагми перед паузою.  

У синтагмах степ маків, топ модель, зуб мудрості, шлюб Марії, сип 

менше та словах обмін простежується не тільки більший ступінь 

коартикуляції, на відміну від реалізації губного в окремо вимовлених 

складах, а й фаукальність сполук пм, бм – кінцеве ротове плавне 
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розмикання в них замінюється різким опусканням м‟якого піднебіння і 

виходом повітря через носову порожнину, що спостерігаємо у відеозаписі 

як спільне розімкнення обох губних (після м) (рис.4. 32). Акустичний вияв 

фаукальності – руйнування/послаблення резонансів у траєкторії формант 

(додаток К).  

Рис. 4.23. Алофонні вияви /m/ 

Отже, творення губно-губного носового відбувається за рахунок 

системної роботи мовних органів. Губно-губний фокус дозволяє віднести 

цей звук до групи губних, наявність другого – язикового – фокуса свідчить 

про спільні риси з язиковими приголосними. Гармонійне поєднання у складі 

з голосними та інші вокалічні властивості (періодичність амплітуди, 

рівномірне розташування формант у спектрі – додаток К) свідчать про 

сонорність губного приголосного. У звукове поле /m/ (рис.4.33) входять 

основний, напівпом‟якшений, огублені – більш огублений (поряд з [u]) і 

менш огублений (поряд з [o]), імплозивний і фаукальний алофони. 

Отриманий діапазон засвідчує збереження основних рис губного носового 

та їх стійкість у процесі комунікації.  

4.4. Артикуляційно-акустична характеристика звукових реалізацій 

фонеми /b/  

Аналіз усіх позиційних і комбінаторних контекстів /b/ було виконано 

на матеріалі окремо вимовлених складів та слів (31 запис). Також реалізацію 

m 

mʲ 

m͕ 
m͔ 

mᶬ
 

mᵐ 
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лабіальної фонеми було вивчено в синтагмах, вимовлених різними 

дикторами. Алофонні вияви /b/ досліджено в складах типу ПГ з голосними 

[a], [e], [ɪ], напівпалаталізований – у складах бі та бя, огублений – з [o], [u]. 

Також розглянуто взаємодію з окремими приголосними.  

4.4.1. Фонема /b/ перед голосним заднього ряду [a]. Твердий  

алофон [b] 

 

Рис. 4.34. Палатограми ба [ba]: А – СГ, Б –ГАО; В – ВБ 

При вимові [ba] сліди контакту язика з твердим піднебінням у дикторів 

відсутні, маємо чисте піднебіння (рис. 4.34). Ознаки губно-губного твердого 

алофона визначали за відеозаписом. 

Артикуляційними ознаками [b] (узагальнений опис вимови усіх 

дикторів) є поступове губне зімкнення: нижня 

губа наближається до верхньої, разом із цим 

маємо рух нижньої щелепи, в результаті таких 

дій відбувається змикання губ. Первинний 

контакт губ здійснюється спочатку посередині, 

що визначаємо за напруженням ділянки від 

ніздрів до верхньої губи, тобто жолобка 

(рис. 4.35). Далі зімкнення посилюється по всій 

лінії губ, тобто зімкнення є поступовим. У фазі 

витримки спостерігаємо пік зімкнення. 

Одночасно активними стають м‟язи-леватори, 
Рис. 4.35. Фази творення/m/ 

на прикладі складу [ba] БОВ 
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кутики губ розводяться і напружуються. Розкриття зімкнення наступає 

раптово, різко (рис. 4.35). Тому [b], на відміну від [m], зараховують до 

зімкнено-проривних. При розмиканні нижня щелепа опускається. Спочатку 

між губами утворюється менший отвір, а при витримці голосного розкриття 

ротової порожнини збільшується завдяки опусканню нижньої щелепи 

(рис.4.35, додаток О). 

Описані вище основні особливості творення губного характеризують 

основний (твердий) алофон фонеми /b/, який максимально якісно й 

незалежно реалізується у складі з голосним [a].  

 

Рис. 4.36. Фаза витримки – зімкнення на прикладі БОВ у складах ба, бе, би як типів 

твердої вимови 

 

У складах з іншими голосними робота зовнішніх артикуляторів істотно 

змінюється. Так, при [be] активніше працює м‟яз сміху (рис. 4.36, додаток 

О). Цей самий м‟яз, але більш напружений, працює і при продукуванні [bɪ] 

(рис. 4.36). Тут спостерігаємо розведення кутиків рота і відповідно роботу 

щічних, малого і великого виличного м‟язів.  

 
Рис. 4.37. ВСА ба [ba]F=279+1319+2886+4108 
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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 (рис.4.37, додаток Н). 

У вимові [b] різних дикторів поряд із типовими ознаками зафіксовано 

й індивідуальні. Наприклад, через наявність вусів у диктора РСМ форма губ 

під час артикуляції складів [be], [bɪ], [bʲi] видається візуально однаковою, 

хоча в інших дикторів вказані склади різняться формою губ, програмованою 

наступним голосним (додаток О).  

4.4.2. Фонема /b/ перед і після огублених голосних [ ], [u] 

Поряд із голосними [o], [u] губний дзвінкий огублюється різною мірою, 

що залежить від позиції – перед чи після огубленого голосного, від самого 

голосного, а також від фізіологічних особливостей мовців. 

Типовість огубленого [b] виявляється в додатковому губному 

резонаторі – округленні і випинанні губ (рис.4.38). Індивідуальність – у 

розмірі утвореного резонатора. 

 
Рис. 4.38. Артикуляція [b o] – фаза зімкнення 

Так, при артикуляції [b o] ВСА і БОВ мають за розміром більший 

губний резонатор, ніж в РСМ і ВСА (рис.4.38). У БОВ і ВСА губи випнуті 

більше. Найменший ступінь лабіалізації дзвінкого губного у складі [b o] 

мають ПОЮ і РСМ (рис.4.38). Найбільш заокруглена форма губ у ВСА, що 
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забезпечується більшим напруженням навколоротового м‟яза (рис. 4.38). У 

РСМ через наявність вусів лабіалізацію ідентифікуємо тільки за формою 

нижньої губи (рис.4.38). Округлення верхньої губи в РСМ не помітне. 

Склад [b u] у відеозаписі має схожі ознаки зі складом [b  ] – випнуті і 

заокруглені губи (рис.4.32), але ступінь лабіалізації в цих складах різний. 

Посилену лабіалізацію спостерігаємо при [b u], найяскравіше у ВСА і БОВ 

(рис. 4.39). 

При перегляді відео і стоп-кадрів (додаток О) за формою губ 

з‟ясовано, що голосний формується в початковій фазі творення 

приголосного ще при первинному зближенні губ, тобто маємо значне 

коартикуляційне «врощення» голосного в губний (додатки О). [b] у складі 

[b u] набуває ознак голосного більше, ніж у складі [b  ], натомість його 

інгерентні риси слабшають. У складі [b u] губний набуває найбільшого 

ступеня коартикуляції, що зумовлено гомоорганністю складу, оскільки 

губний [b] і голосний [u] мають однакову форму й локалізацію язика, які не 

змінюються упродовж складу. Це стосується всіх губних у складі з [u]. 

 
Рис. 4.39. Артикуляція [b u] – фаза зімкнення 

З-поміж індивідуальних особливостей вимови лабіалізованого 

дзвінкого губного було помічено, що при артикуляції складу [b u] в ПОЮ 
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зімкнення розкривається ліворуч (додаток О.2.5), на відміну від інших 

дикторів, у яких повітря при розмиканні виходить по центру (додаток О).  

Дзвінкий губний лабіалізується як у прогресивному (губ, губка, 

голубка), так і регресивному напрямках (бо, бу, бу, абу, бугор). Напрямок 

акомодації впливає на ступінь огублення приголосного. При прогресивній 

лабіалізації ступінь огублення [b] менший, а при регресивній – більший, що 

видно з рис. 4.39 і 4.40.  

 
Рис. 4. 40. Фаза повного зімкнення у БОВ і початок розімкнення в артикуляції слова губ 

Отже, дзвінкий губний у складах із огубленими голосними набуває 

типових ознак лабіальності – додатковий губний резонатор завдяки 

заокругленим і випнутим губам. За акустичними характеристиками [b] у 

складах з огубленими голосними є так само безперервним, бемольним і 

компактним як і в складах ба, бе, би. Однак у складах з огубленими 

голосними дзвінкий губний втрачає різкість в роботі зовнішніх 

артикуляторів, що пояснюється більшим «врощенням» голосного у 

приголосний і відповідно переважанням голосового джерела творення у 

структурі звука.  

4.4.3. Напівпалаталізований алофон [bʲ] 

Перед голосним [і], а також у складах бя, бю та з палатальними 

приголосними дзвінкий губно-губний реалізується з різним ступенем 

палатальності.  

На палатограмах складу бя [bʲa] (рис.4.41) – двобічні сліди контакту 

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

других різців (рис.4. 41, А). В альвеолярній зоні маємо щілину – світлий 
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канал, крізь який проходить повітря. У дикторів за рахунок різних форм 

піднебінь характер щілини та фокуси артикуляції [bʲ] мають певні 

відмінності. 

 

Рис. 4.41. Палатограми складу бя [bʲa]: А – ГАО, Б –ВБ, В – СГ 

Так, диктор ГАО, маючи куполоподібну видовжену форму піднебіння з 

пологим підйомом і спуском, артикулює бя з ознаками передньої 

дорсальності, а фронтальна щілина за розміром вужча, ніж у СГ і у ВБ (рис. 

4.41). Контактні смуги в ГАО вузькі, проходять по бічних альвеолах і 

внутрішній поверхні зубів (рис.4. 41, А). У СГ і ВБ піднебіння не настільки 

глибоке, сліди ширші, язик контактує з зубами, альвеолами. Локалізація 

контактних смуг так само свідчить про передню дорсальність (рис.4.41 , Б, 

В). У СГ відбитки в зоні кутніх зубів потоншені і слабкі, що зумовлено 

фізіологією – крутим підйомом і спуском твердого піднебіння (рис.4.41, В). 

Зауважимо, що при аналізі інших губних палатограми ГАО також фіксували 

зміщення фокуса вперед, що є індивідуальною рисою і зумовлено 

фізіологічними особливостями мовця – типом піднебіння.  

Візуальними артикуляційними ознаками дзвінкого 

напівпалаталізованого губного у складі бі [bʲi] є найбільший ступінь 

підтягування вгору кутиків рота (рис. 4.42), в порівнянні з твердою вимовою 

(рис.4. 35). Таку артикуляцію забезпечує м‟яз сміху. При вимові складів з 

голосними високого ступеня підняття нижня губа є найбільш напруженою 
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за рахунок динаміки виличних м‟язів. У напівпалаталізованого алофона [bʲ] 

зімкнення здійснюється поступово, як і при твердій вимові (рис.4.35).  

 
Рис. 4.42. Фаза повного зімкнення /b/ зі складу бі 

Розведення кутиків рота у фазі зімкнення в дикторів неоднакове. Так, 

найбільший ступінь підтягування кутиків рота і відповідно найбільше 

напруження виличних м‟язів помічаємо в БОВ, а найменше – в ПОЮ 

(рис.4.42). Варіативність у фазі зімкнення виникає, вочевидь, внаслідок 

індивідуальних особливостей мовця, оскільки в цілому склад [bʲi] залучені 

диктори артикулюють із типовими ознаками напівпалаталізованої вимови; 

при цьому голосний формується «всередині» приголосного, зокрема у фазі 

повного зімкнення лабіального консонанта, що визначаємо за формою губ, 

властивою [i] (додаток О). 

4.4.4. Фонема /b/ у синтагмах і фонетичних словах 

Реалізація дзвінкого губно-губного в синтагмах і фонетичних словах 

видозмінюється залежно від позиції і фонетичних умов. У сильній позиції, 

зокрема на початку складу з нейтральним щодо впливу голосним, 

досліджуваний губний має яскраво виявлені періодичні коливання звукової 

хвилі (додаток Н). У середині звукового сегмента амплітудна крива може 

дещо втрачати періодичність, але за висотою не зменшується. Рисами 

лабіального звука в кінцевій позиції (ослаблена позиція) є тяжіння до 

неперіодичності зі зменшенням амплітуди за рахунок затухання звукових 
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коливань (наприклад, хліб – додаток Н.1). Це в цілому зумовлено 

послабленням артикуляційної напруженості кінцевого складу. Це 

підтверджує й інтенсивність на спектрограмі, яка є низхідною.  

За структурою звукового сигнала [b] у синтагмах і фонетичних словах, 

як і в окремо вимовлених складах, є нерізким, безперервним. Його 

інгерентні риси слабшають, зокрема ознаки зімкнення і вибуху на 

осцилограмі стають змазаними (додаток Н.2), окрім кінцевої позиції, в якій 

фаза розімкнення губного має яскраво виражені ознаки.  

За слуховим аналізом, у позиції перед глухим звуком у словах типу 

губка, голубка та подібних [b] за рахунок наступного глухого оглушується 

(вияв – повний і частковий). У цілому повне оглушення мали у 15%, 

часткове – 26%. Послідовно оглушення спостерігається в РСМ, у ЦОД і в 

ПОЮ (переважно в синтагмах). У словах типу губ, гриб, хліб дзвінкий 

губний вимовляється чітко, без оглушення у ВСА і БОВ. Отримані дані 

свідчать про те, що оглушення спричинене фонетичними умовами 

(внутрішньомовними чинниками). У межах досліджуваної малої соціальної 

групи таке явище простежується як у групі молоді, так і в групі дорослих зі 

сформованою вимовною нормою.  

Відносну автономність [b] у синтагмах зафіксовано у ВСА. Цей диктор 

артикулює губний чітко і дзвінко, що аудитивно виражається 

виокремленням звука серед інших у слові, тобто вимовою з більшою силою, 

за рахунок якої в його структурі легко ідентифікуються фази на 

осцилограмах і спектрограмах. 

Щодо тривалості губного дзвінкого [b], то вона залежить від 

наступного і попереднього звука. Наприклад, у словах оббивати, оббивка 

(додаток Н.2) відбувається подовження. Збіг однакових губних приголосних 

на межі морфем спричинює збільшення тривалості звучання губного. Так, 

тривалість [b] зі складу [bɪ] у диктора БОВ складає 0.173 c, подовжений [b:] 
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у слові оббивка – 0.251 с, у слові оббивати – 0.258 с. Тобто в ініціальній 

позиції слова поряд із голосними губний у порівнянні з подовженим є 

коротшим. Загалом тривалість /b/ залежить від наступного і попереднього 

звука, а також від позиції у слові. 

 За матеріалами відеозапису, під час артикуляції дзвінкого губно-

губного помічено такі індивідуальні риси: при вимові слова губка в БОВ 

розмикання губ починається лише з верхньої губи ліворуч, а згодом губи 

розмикаються повністю. При аналізі читаного зв‟язного тексту огублений 

алофон досліджуваного приголосного в диктора БОВ характеризується з 

найвищим ступенем випинання губ (наприклад, у словах буржуазного 

табору, тобто, базу…). У пришвидшеному темпі в мовленні цього диктора 

зімкнення губно-губного дзвінкого стає слабшим.  

 

Рис. 4.43. А – фаза зімкнення при [be], Б – фаза розімкнення при [b u] в ПОЮ  

Однією з індивідуальних рис вимови [b] у диктора ПОЮ, за 

матеріалами відеозапису, є підгинання нижньої губи під верхню (рис.4.43). 

Це анатомічна особливість інформанта. У порівнянні з диктором БОВ, 

також цьому дикторові притаманно артикулювання складів з дзвінким 

губним із меншим ступенем розтягування кутиків рота (наприклад, [bɪ], [bʲi] 

– додаток О.1.4, О.1.6). Як і в попереднього диктора, розмикання зімкнення 

відбувається тільки ліворуч, але більш виразно, при цьому праворуч губи 

лишаються зімкнуті аж до витримки голосного.  

Диктор РСМ має найслабше зімкнення в артикуляції /b/: його зовнішні 

артикулятори, за візуальними спостереженнями, напружені мінімально 

(додаток О.3). 
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4.4.5. Загальна характеристика фонеми /b/ 

Приголосний [b] у вимові залучених дикторів реалізується як дзвінкий, 

зімкнений, проривний, губно-губний. Дзвінкість приголосного визначаємо і 

аудитивно, і акустично (періодичні коливання звукової хвилі, менші по 

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

виявляється артикуляційно в поступовому змиканні губ (додаток О). Низьке 

значення F2 і низька перша форманта є свідченням задньої локалізації 

язика, на що вказує розташування F2 (ближче) щодо F1 (додаток П). 

Зауважимо, що 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 внаслідок гармонійного поєднання з голосними ознаки розімкнення 

можуть бути зневиразненими або й відсутніми (додаток Н, О). 

Отже, за відеозаписом і акустичним аналізом, дзвінкий губно-губний 

має такі фази творення: налаштування – зближуються губи (частотне 

значення зростає); екскурсія – первинний контакт губ і поступове посилення 

зімкнення, витримка – пік зімкнення, екскурсія – коартикуляційний перехід 

до наступного голосного. Остання фаза (рекурсія) виділяється в 

абсолютному кінці вимовляння перед паузою; в інших випадках рекурсії 

немає.  

Отже, аналіз відеоматеріалів, осцилограм і спектрограм засвідчив, що 

/b/ має такі звукові вияви (рис. 4.44): твердий – [b] (ба, бе, би), огублений 

(бо, бу), напівм‟який (бі, бя). При взаємодії з носовим губним приголосним 

[m] внаслідок комбінаторного прогресивно-регресивного впливу губний 

неносовий [b] стає фаукальним, що у відеозаписі виражається спільною 

фазою розмикання у сполуках бм. 
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Рис. 4.44. Алофонні вияви /b/ (* – поза межами норми) 

Також дзвінкий губний може зазнавати часткового оглушення перед 

глухими приголосними в середині слова і подекуди в кінцевій позиції 

синтагми. Така тенденція є небажаною, оскільки певним чином порушує 

консонантно-вокалічний баланс українського мовлення і з часом може 

призвести до розхитування загальної вимовної норми.  

4.5. Артикуляційно-акустична характеристика звукових реалізацій 

фонеми /p/  

Аналіз /p/ здійснювався у 36 вимовних контекстах, серед яких були 

склади, фонетичні слова та синтагми з цією фонемою в різних позиціях.  

4.5.1. Фонема /p/ перед голосним заднього ряду [a].  Твердий 

алофон [p] 

 

Рис. 4.45. Палатограми складу [pa]: ГАО – А, ВБ – Б, СГ – В 

b 

bʲ 

b ͕ 

b ͔ 

(bp) р* 

bᵐ 
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За палатограмами, твердий глухий губний [p] у складі [pa] має ознаки 

велярного приголосного, під час артикуляції якого робота язика виявляється 

по-різному, залежно від типу піднебіння дикторів (рис.4.45). Так, у ВБ, у 

якого плоске і неглибоке піднебіння, при вимові [pa] сліди контакту язика з 

твердим піднебінням відсутні (рис. 4.45, Б). Натомість у диктора СГ, який 

має трохи глибше піднебіння, спостерігаємо однобічний (ліворуч у 

дзеркальному відображенні) відбиток у зоні великих кутніх зубів (7-их) і 

розмиті сліди на малих кутніх зубах (6-их) (рис. 4.45, В), у ГАО (найглибше 

піднебіння) – однобічний (праворуч у дзеркальному відображенні) відбиток 

на 7-их зубах (рис.4.45, А). Такі сліди вказують на те, що позиціонування 

тіла язика відбувається у велярній зоні. 

Нульовий рівень коливань на осцилограмі при вимовлянні [p] вказує на 

відсутність голосу, а в основній фазі глухого губного – на повне зімкнення й 

відповідну затримку видиху (рис.4.46, додаток Р). Саме тому на 

спектрограмі не можна отримати жодної форманти. 

 
Рис. 4.46.БОВ па [pa] 

За губною активністю, при губно-губному зімкненому [p] нижня губа 

змикається з верхньою. Зімкнення [p], на відміну від дзвінкого губного, 

здійснюється по всій ширині губ раптово і різко (повний контакт). 

Розмикання наступає швидко і за ним, а частіше і під час нього, йде 

коартикуляційний перехід до голосного чи наступного приголосного 

(додаток С, рис. 4.47). Первинний контакт губ при [p] одразу є сильним, а 
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при [b] – посилення наростає поступово. Тобто пік зімкнення у глухого 

губного наступає одразу, на відміну від дзвінкого [b] (див. підрозділ 4.4).  

 
Рис. 4.47. Фази творення [p]: А – зімкнення, Б – розведення кутиків рота, В–розмикання, 

Г – продукування голосного 

 

Найактивнішими у творенні [p] є виличні м‟язи. Візуально виділяється 

жолобок, що свідчить про напруження верхньої губи і відповідно активність 

м‟яза, який піднімає верхню губу (рис. 4.47, А, Б).  

Вимова складу [pa] в дикторів виявляє їхні індивідуальні особливості. 

Варіативність помічаємо у всіх фазах творення глухого губно-губного. Так, 

у БОВ у фазі зімкнення [p] найбільш напружені виличні м‟язи, а в ПОЮ, 

крім виличних м‟язів, напружується ще й навколоротовий м‟яз, зокрема 

його частина в зоні жолобка. Над верхньою губою в ПОЮ напружується 

також м‟яз, що опускає перегородку носа, який починається на зовнішніх 

альвеолах медіального й латерального різців, за рахунок цього, за 

візуальними спостереженнями, зімкнення є найсильнішим (рис. 4.48).  

 
Рис. 4.48. Фаза зімкнення [p] у складі [pa] 
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У складах [pe], [pɪ] реалізується губний глухий як твердий з 

напруженням м‟яза, що опускає перегородку носа (в зоні жолобка), за 

рахунок чого зімкнення, за візуальними спостереженнями, є сильним 

(додатки С.1.3-4, С.2.3-4). Губний глухий у складах пе, пи реалізується так 

само, як і в складі па, але з трохи іншою активністю лицьових м‟язів. У 

складах пе, пи помічаємо залучення м‟яза сміху, внаслідок чого кутики вуст 

розводяться (додатки С.1.3-4, С.2.3-4), що властиво відповідним голосним. 

4.5.2. Фонема /p/ перед і після огублених голосних [ ], [u] 

Поряд із огубленими голосними лабіальний приголосний [p] 

огублюється. Цей алофон має типові артикуляційні ознаки огубленої 

вимови, яка виникає внаслідок випинання губ для створення додаткового 

губного резонатора. Артикуляційно це виражається діяльністю 

навколоротового м‟яза. Губно-губний [p] зазнає впливу від огублених 

голосних як у прогресивному напрямку, так і в регресивному.  

 
Рис. 4.49. Зімкнення [p] у складах з огубленими голосними: А – по, Б – пу 
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У складах по, пу, у словах порох, постіль маємо регресивну 

лабіалізацію глухого губного, а у слові топ – прогресивну. Зауважимо, що 

огубленння, притаманне голосним, відбувається ще при первинному 

контакті губ у творенні приголосного [p], що вказує на гомоорганність 

складу (рис.4.49).  

Ступені лабіалізації при артикуляції складів губного з [u], [o] різні. 

Менш огублена вимова простежується у складі по. Серед залучених 

дикторів найбільший губний резонатор при [p  ] має БОВ, а найменший – 

ПОЮ (рис.4.49, А).  

У складі [p u] [p] має типові ознаки огублення, як і в складі по, але 

ступінь лабіалізованості більший, що зумовлено більшою активністю 

навколоротового м‟яза (рис. 4.49).  

Реалізація огубленого губного глухого у дикторів засвідчує 

артикуляційне варіювання. Так, візуально найбільше напруження щічних 

м‟язів спостерігається у ВСА (додаток С.4) і в БОВ (додаток С.1). 

Розмикання, як і зімкнення, відбувається нерізко. ПОЮ притаманне 

однобічне (ліворуч) розмикання вуст (додаток С.2). У ВСА більший вияв 

огублення спостерігається у складі по, ніж у пу (рис.4.49), що простежуємо 

за напруженістю щічних м‟язів.  

4.5.3. Напівпалаталізований алофон [pʲ] 

У складах /p/ із голосним високого ступеня підняття переднього ряду 

[і] (пі, підписати тощо) язик локалізується в передній частині ротової 

порожнини і має дорсальну форму [133, с.36]. Унаслідок таких позицій 

губний напівпалаталізується.  

Реалізується [p] у складі [pʲa] на палатограмах у залучених дикторів 

як з типовими ознаками, так й індивідуальними особливостями. Так, у СГ 

сліди простягаються від 7-х зубів по 4-і, а у ВБ – по 3-і (рис.4.50, Б, В). 
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Рис. 4.50. Палатограми складу [pʲa]: ГАО – А, ВБ – Б, СГ – В 

У СГ в зоні великих кутніх зубів (7-их) відбитки потоншені, що 

свідчить про розслаблення спинки язика і артикуляційне напруження 

середньої частини язика (рис. 4.50, В.). Тобто ВБ має середньо-задній 

фокус, а СГ – середній. У диктора ГАО локалізація язикової спинки 

передньопалатальна з рівномірними боковими контактами, що сягають 

других різців. Форма тіла язика передня дорсальна. Різні вияви артикуляції 

[p] у складі [pʲa] зумовлені формою і типом піднебінь дикторів: у ГАО 

піднебіння є найглибшим із пологим підйомом і спуском, куполоподібне, 

дещо видовжене, у ВБ маємо широке і плоске піднебіння, а в СГ – круте 

куполоподібне (див. додаток А.2). 

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

(рис.4.50, В), передньо-середньоязиковим (рис.4.50, А), задньо-

середньоязиковим (рис. 4.50, Б), що зумовлено індивідуальними 

особливостями мовців, зокрема типами їхніх піднебінь. 

У складі пі виявляємо такі постійні якісні характеристики /p/: губне 

зімкнення, раптовий вибух і розмикання. Зауважимо, що при вимові складів 

з [i] глухий губний, на відміну від твердого типу вимови, має яскравіше 

вираження фази вибуху.  
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За динамікою зовнішніх артикуляторів, при напівпалаталізованій (пі) 

вимові найбільш активними є м‟яз сміху, м‟язи-леватори та м‟язи – опускачі 

кутиків рота, які забезпечують рух губ та розведення кутиків рота. 

 
Рис. 4.51. Зімкнення при напівпалаталізованій вимові у складі [pʲі] 

 

Ступінь напруження м‟язів-леваторів у дикторів неоднаковий. Так, 

найменше розведення кутиків рота і відповідно розтягнення губ 

спостерігається у диктора РСМ, а найбільше – у БОВ (рис.4.51). Нетипово, 

як для напівпалаталізованого вияву, помічаємо незначне утворення 

додаткового губного резонатора у ВСА і БОВ (стискання губ), що свідчить 

про напруження навколоротового м‟яза (рис.4.50). 

Реалізація глухого губного у словах (п’ю, підписати) виражається 

меншим ступенем палаталізації, на відміну від окремо вимовлених складів, 

що проявляється в меншому ступені розведення кутиків рота, 

притаманному при пі.  

У позиції після голосного [i] (прогресивний напрямок палаталізації) 

губний глухий напівпом‟якшується меншою мірою, ніж при регресивному 

напрямку (осліп). 

Збереження твердості спостерігаємо у позиції перед м‟якими 

приголосними, наприклад, капці, крапля у мовленні всіх дикторів. 
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4.5.4. Фонема /p/ у синтагмах і фонетичних слова. Загальна 

характеристика фонеми /p/ 

Акустичною рисою /p/ є відсутність частоти основного тону і 

резонансів на спектрограмі, що є однією з основних якісних ознак звука і 

свідчить про те, що він – глухий, тобто безголосий (додаток Р). Корелятом 

цієї риси на осцилограмі є акустичний нуль, де відсутні будь-які звукові 

коливання (додаток Р). Коли губний глухий перебуває в середині слова, то 

на його ділянці переривання частоти основного тону і відсутність 

резонансів у спектрі може не спостерігатися, а осцилографічна крива може 

«тяжіти до періодичності», за рахунок фонетичного оточення (додаток Р.3).  

Характер звукової хвилі на осцилограмі зумовлений специфікою 

артикуляції – глухим зімкненням та його утриманням, що відповідає 

акустичному нулю, вибухом – одинарним значним коливанням амплітуди 

вгору і різким спадом (додаток Р). Ідентифікатором глухого зімкненого 

губного виступає виключно фаза вибуху і розмикання зімкнення.  

На початку слова/синтагми чи в ізольовано вимовленому складі 

глухий губно-губний має яскравіші диференційні ознаки, тобто є більш 

автономним. В умовах контекстуальної сполучуваності в синтагмах та 

фонетичних словах типові ознаки глухого губно-губного зневиразнюються. 

Так, у словосполученні «посипав сповна» у диктора БОВ (додаток Р.3) в 

першому складі слова поси пав помічаємо акустичний нуль – зімкнення, під 

час якого формується голосний. Такі ознаки є типовими для глухого 

губного в ініціальній позиції. У третьому складі цього ж слова в 

інтервокальній позиції поси пав тієї ж синтагми на ділянці губного 

консонанта – періодичні коливання, що не властиво глухому, а на 

спектрограмі – наявність частоти основного тону і резонанси (додаток Р.3). 

Із наведених прикладів диференційні ознаки /p/ найяскравіше проявляються 

в ініціальній позиції (сильній), в середині слова риси губного глухого 

слабшають (слабка позиція в ненаголошеному складі).  
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У середині слова після приголосного перед голосним зімкнення стає 

раптовішим, а розмикання – коротшим, так само, як і поряд з іншими 

звуками в середині слова (підписати). В умовах контекстуальної 

сполучуваності у словах основні риси напівм‟якого та огубленого алофонів 

[p] стають менш виразними.  

У позиції перед іншим глухим ідентифікувати [p] на осцилограмі і 

спектрограмі складно, що зумовлено одним джерелом творення звуків, а 

подекуди й місцем. Наприклад, у слові терпкість [p] має глухе розмикання, 

оскільки наступним йде глухий [k], на відміну від позицій [p] між 

голосними, чи сонорними приголосними, де розмикання супроводжувалося 

переважно високочастотними і періодичними коливаннями. У слові 

терпкість за рахунок однакового місця і джерела творення визначення 

якісних ознак [p] і його орієнтовних меж здійснюється аудитивно і 

візуально за динамікою губ, в якій спостерігаємо різке зімкнення і таке ж 

розімкнення.  

Перед м‟якими приголосними (капці, крапля) глухий губний дещо 

втрачає свою різкість.  

У кінцевій позиції слова основні ознаки [p] є змазаними, що 

зумовлено затуханням звукового сигнала.  

Проаналізувавши всі реалізації /р/, зазначимо, що глухому губному 

притаманний консонантний тип напруження. Оскільки в нього найбільш 

специфічний з-поміж інших губних приголосних розподіл енергії – 

конденсація консонантної енергії у глухій фазі зімкнення є, а акустичний 

сигнал відсутній. Розмикання може бути як глухим (у позиції перед іншим 

глухим), так і супроводжуватися вокалічними складниками (в позиції перед 

і після голосних, сонорних). Розімкнення є надзвичайно коротким й 

ідентифікується за одинарним збільшенням амплітуди і одразу спадом, а 
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далі йде розмикання і витримка голосного. За характером творення [p] – 

різкий звук.  

За відеозаписом, при вимові складів із твердим [p] спостерігаємо 

напруження і розведення кутиків губ, а при огубленому алофоні – 

округлість (додаток Р). Якщо вибудувати вимовлені склади з глухим губним 

за градацією розтягування кутиків рота, то найвищою така активність 

спостерігається при [pʲi], [pʲа], далі йде [pɪ], а за ним – [pe]. Зауважимо, що 

при вимові цих складів найбільш напруженими є м‟яз-піднімач верхньої 

губи, великий виличний м‟яз, м‟яз сміху.  

Читаючи зв‟язний текст обсягом 335 слів усі диктори приблизно після 

100 слів дещо пришвидшували темп мовлення. Унаслідок цього [p], як і 

решта аналізованих звуків, ставав коротшим та подекуди міг набувати 

нетипової для нього плавності артикуляційних рухів. Спостерігалося й інше 

явище – уповільнення читаного мовлення або ж із великими паузами, 

зокрема у диктора РСМ, при якому риси глухого проявлялися яскравіше. 

Реалізація /р/ у різних дикторів варіюється. Візуально, за відео, вихід 

повітря в більшості дикторів у фазі розмикання здійснюється посередині, 

однак при деяких реалізаціях зімкнення розмикалося зі зміщенням від 

центру, зокрема в мовленні диктора ПОЮ (по, пу, порох, крапля, постіль, з 

повними відрами та інших). 

Відеозапис мовлення диктора РСМ засвідчив найслабшу з-поміж усіх 

дикторів губну активність. Зокрема йому притаманний і найслабший 

притиск губ при зімкненні [p]. Натомість РСМ властива найдовша фаза 

зімкнення [p]. Тобто після первинного контакту губи залишаються у 

зімкненні і на відео спостерігаємо, як у дію поволі вступає навколоротовий 

м‟яз, кутики розводяться – діють м‟язи-леватори, м‟яз сміху, що забезпечує 

посилення зімкнення, а згодом і його розкриття. Зауважимо, що за рахунок 

того, що [p] зберігає свої визначальні риси у складах із голосними, губи 
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набувають форми наступного звука в кінцевій фазі зімкнення, а не в її 

середині, як у мовленні інших дикторів. Отже, індивідуальною ознакою 

творення [p] у РСМ є поступове (а не раптове і різке, як в інших дикторів) 

зімкнення. Розімкнення, навпаки, – раптове і різке – при вимові [p] в 

ініціальній та в кінцевій позиції в окремо вимовлених складах та словах.  

Диктор ВСА вимовляє [p] по-різному. Наприклад, при артикуляції 

складу па на відео яскраво простежується фаза зімкнення і різке 

розмикання, тобто приголосний виявляє відносно більшу автономність. А от 

у складі по глухому губному притаманне поступове розмикання і більший 

вияв коартикуляції (форма губ, притаманна [o]), що зумовлено 

фонетичними умовами. Причинами різної реалізації [p] у ВСА, як і в інших 

дикторів, виступають також індивідуальні особливості – фізіологічні і 

біологічні, зокрема ВСА притаманно найбільше випинання губ уперед у 

складах не лише з огубленими, а й з іншими голосними. За рахунок 

активнішої роботи губ, зокрема їхнього округлення, у ВСА слабшають 

основні риси [p]. Це, очевидно, зумовлено повною формою губ і, можливо, 

віковими параметрами – молодь, у якої м‟язи активніші. 

Отже, за відеозаписом і акустичним аналізом глухий губно-губний має 

такі фази творення: налаштування – різке зближення губ (акустичний нуль); 

екскурсія – різкий контакт губ (акустичний нуль) і одразу витримка – пік 

зімкнення, вибух (відсутність частоти основного тону, але може бути й 

наявність, коли голосний формується у витримці губного, або перебуває в 

середині слова, наприклад, в інтервокальній позиції чи в позиції між 

дзвінким і голосним або іншим дзвінким чи сонорним), розмикання, яке 

супроводжується періодичними коливаннями і одразу продукуванням 

голосного. Рекурсії, як правило, при глухому губному немає, вона 

виділяється в абсолютному кінці вимовляння перед паузою (топ, тип). 
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Рис. 4.52. Алофонні вияви /p/ 

У цілому аналіз відеоматеріалів, осцилограм і спектрограм засвідчив, 

що /p/ має такі вияви (рис.4.52): твердий – [p] (па, пе, пи), огублений [p , p ] 

(по, пу), напівм‟який [pʲ] (пі). Отриманий діапазон варіативності засвідчує 

стійкість основних рис глухого губного у процесі комунікації. На рівні 

фонів спостерігається варіювання артикуляційних рис, що зумовлюється як 

власне мовними чинниками (фонетичним оточенням, структурою сегмента, 

позицію), так і екстралінгвальними (анатомо-фізіологічними, соціальними – 

молодь має активнішу роботу зовнішніх артикуляторів). 

4.6. Артикуляційно-акустична характеристика алофонів губних 

фонем 

Проведене дослідження підтвердило об‟єктивність виокремлення 

губних приголосних у групу, яка за артикуляційною ознакою місця 

творення відрізняється від язикових консонантів. Поділ групи на дві 

підгрупи (губно-губні та губно-зубні) зумовлений особливостями 

зовнішнього фокуса творення: до губно-губних належать [m], [b], [p], [w], а 

до губно-зубних – [ʋ], [f] (таблиця 4.1). Губно-губні утворюються за участю 

губ, які формують на шляху видихуваного повітря перепону – шумотвірний 

фокус. Відповідно на відео було зафіксовано активну губну роботу, яку 

комплексно забезпечують власне губні м‟язи, а також група лицьових. При 

творенні губно-губних найактивнішими є великий і малий виличні м‟язи, 

р 

pʲ 

p͔, p͕ 
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м‟яз-опускач нижньої губи та м‟яз-піднімач верхньої губи, а також м‟яз 

сміху – при напівпалатальних, навколоротовий м‟яз – при огублених. Ці 

м‟язи беруть участь і у творенні губно-зубних приголосних, формуючи 

їхній одноіменний – губно-зубний – фокус. Відповідно на відео 

спостерігаємо контакт верхніх різців із краєм нижньої губи. Найбільше 

підгинання нижньої губи під верхні зуби відбувається при реалізації [f]. Цей 

контакт переважно забезпечує зовнішня поверхня нижньої губи. Серед 

губно-зубних найбільший ступінь торкання нижньої губи до верхніх різців 

зафіксовано у складах із голосними високого ступеня підняття, а 

найменший – у складах із [а]. Під час дослідження було також виявлено 

торкання до зубів не зовнішнього, а внутрішнього краю нижньої губи, однак 

при цьому зубний фокус зберігався. Тобто при артикуляції губно-зубних 

можлива варіативність, яка не спричинює видозміну основних 

артикуляційних ознак приголосних. 

Акустично активна губна робота як одна з визначальних рис 

аналізованої групи приголосних відображена низькими частотними 

значеннями усіх формант та руйнуванням або послабленням резонансів у 

спектрі перших двох формант (додатки З, Й, М, П). 

Губно-губний і губно-зубний фокуси акустично виражаються по-

різному. Лабіодентальна вимова має ознаки дієзності, що зумовлено 

розведенням кутиків рота, їхнім напруженням і відповідно зменшенням 

ротового резонатора (акустично це виявляється у динаміці F2). Губно-губна 

– бемольністю (заокругленням губ і більшим резонатором). Зубний фокус 

при лабіодентальних засвідчений на осцилограмі посиленням шумів, а на 

спектрограмі – нестабільністю F3, яка вказує на додаткове джерело тертя 

(таблиця 4.2).  

За способом творення губні приголосні поділяються на зімкнені ([m], 

[p], [b]) та щілинні ([w], [f] [ʋ]) (таблиця 4.2).  
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Серед зімкнених за типом розімкнення перешкоди виокремлюємо 

зімкнено-прохідний, якому притаманне одночасне утримання зімкнення і 

паралельний рух видихуваного повітря через носову порожнину. Було 

встановлено, що щільність зімкнення при творенні [m] є слабшою (губи 

менш напружені), в порівнянні з зімкненими [p], [b]. При [p] контакт губ 

одразу є сильним, свідченням чого є візуальне напруження жолобка, тоді, як 

при [b] – зімкнення посилюється поступово. За типом розімкнення [p], [b] 

належать до зімкнено-проривних, оскільки момент розмикання в них 

виявлений різко й раптово. З-поміж [p], [b] найбільш напруженим є [p], за 

ним йде [b], що пов‟язано з дзвінкістю-глухістю. Акустичними ознаками 

зімкнення на осцилограмі є коротке збільшення і одразу падіння амплітуди. 

Вибух акустично виражається різким збільшенням і падінням амплітуди 

(див. таблиці 4.1–2). 

Таблиця 4. 1. Артикуляційна характеристика основних алофонів 

губних фонем 

 
Спосіб 

творення 

Місце творення Особливості артикуляції 

Губно-губні Губно-зубні 

 
З
ім
к
н
ен
і 

 
п
р
о
х
ід
н
і 

н
о
со
в
і 

m   Поступове і зімкнення, і розімкнення. 

Зімкнення відбувається в кілька етапів – 

первинний контакт губ, посилення тиску 

(концентрація), розведення кутиків рота 

і розмикання. Локалізація язика у 

велярній зоні. Губний носовий є «менш 

щільним» (слабкий ступінь щільності, 

губи слабо напружені), в порівнянні з 

зімкнено-проривними 

п
р
о
р
и
в
н
і 

b  При [b] – поступове посилення 

зімкнення (від слабкого до середнього). 

Розмикання і вибух характеризуються 

раптовістю. Відсутність слідів на 

палатограмах – чисте піднебіння 
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p  Зімкнення миттєве та різке, контакт губ 

одразу є сильним (максимальний 

ступінь щільності). Розімкнення таке ж, 

як і зімкнення, – миттєве і різке. Вибух 

характеризується переважно різкістю 

артикуляційних рухів. Локалізація язика 

– 6-7-і зуби (перші-другі моляри), тобто 

на межі твердого і м‟якого піднебінь  

 
щ
іл
и
н
н
і 

к
р
у
г
л
о
- 

щ
іл
и
н
н
і 

w   Активні власне губні м‟язи, порівняно з 

[ʋ], великий заокруглений отвір при 

виході повітря. Задня дорсальність з 

локалізацією у велярній зоні або на її 

межі, що зумовлюється типом 

піднебіння 

п
л
о
ск
о
щ
іл
и
н
н
і 

 υ Фокус губно-зубний, який утворюється 

внаслідок зближення нижньої губи з 

верхніми різцями і формує вузьку 

плоску щілину. Локалізація язика 

передніша, на відміну від [w] – 6-і зуби 

(перші моляри) 

 f Вузька плоска щілина – центральна або 

зміщена праворуч чи ліворуч. Губно-

зубний фокус. Локалізація язика – задня, 

у власне велярній зоні, глибше, ніж при 

[w] 

Описані вище результати узгоджуються з висновками Н.Тоцької та 

Т.Бровченко [135, с.73–74; 25, с.74]. Якщо порівняємо напівпом‟якшені 

алофони [pʲ], [bʲ], [mʲ] з твердими [p], [b], [m], то побачимо, що для [p] 

притаманна незначна розтягнутість губ, а для [pʲ] – легке підняття кутиків 

губ і активна робота м‟яза сміху, внаслідок чого маємо більше напруження, 

ніж при твердій вимові, що демонструє візуальне спостереження. При [b], в 

порівнянні з [p], напруження губ візуально не таке сильне. При зімкненому 

[m] кутики губ незначно опущені, а при [mʲ] – злегка підняті. Найменш 

напруженим за характером зімкнення і розімкнення серед губних зімкнених 

є [m] (таблиця 4.1–2). 

Спостереження за динамікою творення щілинних губних підвердило, 

що за характером утворюваної щілини ці приголосні можна поділити на 

круглощілинні та плоскощілинні. У мовленні дикторів помічені випадки 

артикуляції /f/, /в/ і з круглою щілиною, і з плоскою. Це залежить від 
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індивідуальних (анатомо-фізіологічних) особливостей мовців та 

фонетичних умов. Зокрема зафіксовано, що при творенні [w] утворюється 

круглий досить великий отвір між губами, що дозволяє кваліфікувати його 

як круглощілинний (це підтверджує належність до сонорних). При [ṷ] отвір 

менший, але також круглий. А от [f], [ʋ] – плоскощілинні в основних виявах 

– можуть ставати й круглощілинними, але це є наслідком 

коартикуляційного впливу огублених голосних.  

Щілинні губні можна схарактеризувати за розташуванням щілини – 

центральна чи бічна. Цей критерій розподілу залежить виключно від 

індивідуальних анатомо-фізіологічних особливостей мовців. Локалізація 

утворюваної щілини – явище варіативне, оскільки в одного диктора одна й 

та сама фонема може реалізуватися, як із бічною, так і з центральною 

щілиною. Наприклад, у ПОЮ, у РСМ і у БОВ при [f , f ] утворюється кругла 

щілина по центру, а от при [fʲ] – плоска, часто бічна. Акустично 

круглощілинність або плоскощілинність можна простежити за частотними 

значеннями F2: при вузько відкритій ротовій порожнині – показники F2 

вищі, а при округленні ротового отвору – нижчі.  

Таблиця 4.2. Акустична характеристика губних фонем (за 

основним алофоном) 
Фонема Діапазон 

реалізації 

(Гц) 

Середнє 

значення 

формант 

основного 

алофона 

(Гц) 

Інтенсивність Ознака, яка 

співвідноситься з 

артикуляційною 

в 200-1300  F1=200-

500; 

F2=1000-

1700; 

F3= 2000-

2500 

висхідна [w] – бемольний 

(губно-губний), 

дифузний 

[υ] – незначна 

дієзність (губно-

зубний) 

f 2100-3300  F1=800; 

F2=1800; 

F3=2800 

двопікова, 

висхідно-

спадна 

З ознаками дієзності 

(губно-зубний), 

варіюється між 

компактністю і 

дифузністю 
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m до 1300 F1=200-

400; 

F2=1200; 

F3=3200 

висхідна бемольний (губно-

губний), компактний 

b 800-1100, 

може 

бути до 

1500 

F1=350-

600; 

F2=1300-

2000; 

F3=3200 

висхідно-

спадна 

бемольний (губно-

губний), дифузний 

p втрата 

енергії у 

спектрі, 

акустичн

ий нуль 

 спадно-

висхідна 

бемольний (губно-

губний), компактний 

За палатограмами, губні приголосні творяться з задньою дорсальною 

формою язика (характеристика за основним алофоном). Типова для губних 

задня (велярна) локалізація язика має певні відмінності. Так, для сонорного 

[w] язиковий фокус міститься в зоні других молярів (7-х зубів), а для [ʋ] 

дещо передніше – 6-і зуби (перші моляри) (таблиця 4.1). При [p], [b] – так 

само, на початку велярної зони, а інколи й у зоні великих кутніх зубів (6-7 – 

перших-других молярах). [m], як і попередні губні, має локалізацію язика у 

велярній зоні. [f] має найглибше заднє положення язика – у велярній зоні, 

але при неглибокому піднебінні може реалізуватися й на початку велярної 

зони (ВБ). Акустичною ознакою велярної локалізації язика є низьке 

значення перших формант. Для твердих губних приголосних можливе 

незначне зміщення фокуса вперед: воно виникає через індивідуальні 

особливості мовців, зокрема ГАО, в якого лабіодентальна тверда вимова 

реалізується із заднім і частково середньопіднебінним фокусами.  

Ступінь м’якості. Губні виявляють різні ступені палатальності – від 

мінімального напівпом‟якшення до максимального – власне мʼякості. Так, 

При щілинних [ʋʲ] і [fʲ] фокус артикуляції наближений до середньої частини 

піднебіння, тобто двобічні бокові контакти від великих кутніх зубів (6-х) до 

малих кутніх (4-5-х). При [bʲ] двобічні сліди контакту язика простягаються 

від великих кутніх зубів (6-7-і) до іклів (3-і) і навіть других різців, тобто [bʲ] 
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вимовляється як середньоязиковий дорсальний (ВБ, СГ), у ГАО – 

передньоязиковий. ГАО при артикуляції складів з [mʲ] кінчик язика 

просуває максимально вперед, тобто [mʲ] є власне м‟яким, а диктори ВБ і 

СГ – як напівм‟які (середньопіднебінний і середньо-задньопіднебінний 

фокуси). [pʲ] має середньо-задній фокус у ВБ, у СГ – середній, а в ГАО 

локалізація язикової спинки передньопалатальна з рівномірними боковими 

контактами, що сягають других різців. Акустичною ознакою палатальності 

виступає співвідношення F2 до F3, зокрема наближення другої до третьої і 

віддалення першої від інших формант. Акустичні дані показали, що в 

цілому для губних характерне звуження в середньопіднебінній зоні в 

ротовій порожнині, а при вимові складів з [i], [j] – просування язика вперед.  

За результатами експерименту, при реалізації напівм‟яких губних 

приголосних помічаємо незначні зміни в роботі губ, зокрема легке підняття 

кутиків рота через більшу активність м‟яза сміху, а не навколоротового 

м‟яза, що зумовлює зменшення губного резонатора. При вимові огублених 

алофонів ротовий резонатор, навпаки, збільшується – губи випинаються 

вперед, відповідно найактивнішим є навколоротовий м‟яз та великий і 

малий виличні м‟язи. При збільшенні резонатора показники формант 

знижуються. 

При вокалізованому вияві [ṷ] фонеми /в/ на палатограмах контакт 

язика маємо на кутніх зубах і на м‟якому піднебінні, а при артикуляції 

голосного [u] в залучених дикторів язикзнаходиться глибше – у велярній 

зоні. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що артикуляція 

губних приголосних є результатом комплексної роботи активних мовних 

органів, в якій системно поєднані губна і язикова діяльність. Сліди контакту 

язика на палатограмах при вимові складів із губними є свідченням 

«неіндиферентного» стану язика, його обов‟язкової, чітко визначеної участі 
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у творенні цієї групи приголосних. Такі результати не підтримують 

висновків М.Матусевич, Н.Любимової, С.Єршова, Г.Шила [86, с.37; 55, 

с.84; 150, с.13] і водночас підтверджують думку Л.Скалозуб про те, що 

губні творяться не лише за рахунок губної роботи і язик займає не 

нейтральне положення [125, с.23]. Палатографічні матеріали об‟єктивно 

засвідчили наявність в артикуляції лабіальних приголосних другого – 

язикового – фокуса. 

Якщо за рисами основного алофона ми можемо схарактеризувати 

контрастні артикуляційні і акустичні ознаки губних фонем в межах групи, 

то особливості позиційних та комбінаторних алофонів лабіальних 

консонантів є не настільки протиставними. Зважаючи на це, відмінності 

варіантів губних фонем визначали переважно за відеозаписом, оскільки 

комбінаторні і позиційні алофони мають приблизно однаковий уклад язика, 

як й основні алофони фонем, артикуляційні фокуси яких було вивчено  за 

допомогою палатографування. Так, у звукове поле губних в межах 

літературної норми входять позиційний алофон [ṷ] для /в/, позиційний 

імплозивний варіант /m/та для усіх губних комбінаторні напівпалаталізовий 

й лабіалізований варіанти (таблиця 4.3). 

Таблиця 4.3. Акустичні особливості комбінаторних і позиційних 

алофонів губних фонем (в межах норми) 

 
Фонема Твердий алофон Комбінаторний алофон Позиційний 

алофон Напівпалата-

лізований 

Лабіалізо-

ваний 

в w – бемольний, тому 

незначне зближення 

перших двох формант та 

їхня віддаленість від F3, 

рівнолінійна траєкторія 

формант, високі 

періодичні коливання 

звукової хвилі, що 

плавно збільшуються і 

досягають піку у фазі 

витримки голосного; 

 

 

 

 

 

 

 

w ͕ , w͔ – 

руйнування або 

послаблення 

резонансів у 

структурі 

перших 

формант, 

незначне 

зниження 

формантного 

значення, 

ṷ - чітка 

рівнолінійна 

висока 

амплітуда 

коливань 

звукової 

хвилі, чіткі 

форматні 

траєкторії, F1 

незначно 

віддалена від 
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компактний, нерізкий   бемольний, 

залежно від 

наступного 

голосного [o] чи 

[u] – низький 

або високий 

вищих 

формант, 

бемольний 

ʋ – простий, з ознаками 

дієзності, тому F1 

незначно віддалена від 

F2-F3, нестабільні 

показники F3, нижча за 

висотою амплітуда 

звукових коливань, 

нерізкий  

ʋʲ – 

F1 віддалена від 

F2-F4; 

а 

F2наближається 

до F3, дифузний, 

високий 

 

f f – неперіодичні, різкі, 

щіткоподібні коливання 

звукової хвилі, вищі від 

усіх губних показники 

всіх формант, 

збільшення форматного 

значення у фазі 

витримки, відсутність 

частоти основного тону 

fʲ – 

F1 віддалена від 

F2-F4; а F2 

наближається до 

F3, дифузний, 

високий 

f , f ͕ – 

руйнування або 

послаблення 

резонансів у 

структурі 

перших 

формант, 

незначне 

зниження 

формантного 

значення, 

бемольний, 

залежно від 

наступного 

голосного [o] чи 

[u] – низький 

або високий 

 

m m – 

руйнування/послаблення 

резонансів у структурі 

F1, F2 та F3 та втрата 

енергії у спектрі, чітка 

форматна модель, 

коротке падіння і 

збільшення амплітуди 

на осцилограмі в 

початковій фазі 

творення як ознака 

зімкнення, поступове 

збільшення амплітуди 

звукових коливань, які є 

mʲ – 

 F1 віддалена від 

F2-F4;а F2 

наближається до 

F3, дифузний, 

високий 

m͔ , m  – 

руйнування або 

послаблення 

резонансів у 

структурі 

перших 

формант, 

незначне 

зниження 

формантного 

значення, 

бемольний, 

залежно від 

наступного 

Імплозивний, 

Може бути і 

знеголошений 

в 

абсолютному 

кінці фрази  
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безперервними та 

нерізкими 

голосного [o] чи 

[u] – низький 

або високий 

b b – коротке збільшення і 

падіння амплітуди в 

початковій фазі 

творення (зімкнення), 

нерізкі, рівномірні, 

безперервні періодичні 

коливання звукової 

хвилі, вибух різкий і 

виражається коротким 

збільшенням і одразу 

падінням амплітуди, за 

яким йде поступове 

розмикання. Вибухова 

фаза може бути 

змазаною або 

відсутньою 

bʲ – 

F1 віддалена від 

F2-F4; а F2 

наближається до 

F3, дифузний, 

високий 

b ͕ , b͔ – 

руйнування або 

послаблення 

резонансів у 

структурі 

перших 

формант, 

незначне 

зниження 

формантного 

значення, 

бемольний, 

залежно від 

наступного 

голосного [o] чи 

[u] – низький 

або високий 

 

p p – акустичний нуль, 

відсутність частоти 

основного тону, 

резонансів 

pʲ – 

F1 віддалена від 

F2-F4; а F2 

наближається до 

F3, дифузний, 

високий 

p ͔ , p͕ – 

руйнування або 

послаблення 

резонансів у 

структурі 

перших 

формант, 

незначне 

зниження 

формантного 

значення, 

бемольний, 

залежно від 

наступного 

голосного [o] чи 

[u] – низький 

або високий 

 

За співвідношенням голосового і шумового компонентів губні 

приголосні поділяють на шумні та сонорні. Сонорність /в/ забезпечується 

ширшим голосовим каналом, при якому утворюється не щілина, а 

заокруглений отвір: найбільший маємо при [ṷ], трохи менший – при [w]. 

Сонорність /в/ забезпечується послабленням шумових складників через 

слабке тертя видихуваного струменя повітря всередині достатньо широкого 
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голосового каналу. При губно-зубному фокусі шумові складники дещо 

збільшуються, але голосовий канал залишається великим, свідченням чого є 

амплітуда на осцилограмі. Відповідно до артикуляційних умов творення 

(зокрема зубного фокуса і зменшенням губного отвору за рахунок 

діяльності кутиків рота – їх розведення та напруження), [ʋ] можна вважати 

дзвінким корелятом глухого губно-зубного [f]. За результатами нашого 

дослідження, зімкнений [m] 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 губних відносимо [b]. Йому також притаманна періодична 

безперервна амплітуда, але нижча за висотою, в порівнянні з [w], [m], що є 

свідченням більшої частки шумового компонента. [f] [p] – шумні глухі. 

Глухість /f/ засвідчена неперіодичною амплітудою щіткоподібної форми. 

При [р] маємо акустичний нуль – відсутність будь-яких коливань. 

Отже, артикуляційні і акустичні ознаки губних приголосних, наведені 

в таблицях 4.1–4.3, демонструють, з одного боку, об‟єднання губних 

приголосних у групу за спільними артикуляційно-акустичними рисами, а з 

другого, те, що кожен губний звук має свої вирізняльні риси і може 

реалізуватися з видозміною артикуляційних і акустичних ознак, 

зумовлених, як звуковим оточенням, так і індивідуальними особливостями 

мовців. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

Отже, діапазон алофонного варіювання губних фонем, окреслений 

при вивченні губних, засвідчує досить широкі можливості реалізації звука 

як одиниці фонетичного рівня, тобто кожна акустична та артикуляційна 

картина є одночасно зразком типового й індивідуального. Застосування 

експериментально-фонетичного методу, а саме його артикуляційних 
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прийомів – прямого палатографування, відеозапису зовнішніх 

артикуляторів (зокрема губної динаміки) – та акустичних – 

осцилографування, спектрографування, аудитивного аналізу – дозволило 

простежити і визначити основні артикуляційно-акустичні властивості 

аналізованої групи консонантів. Для творення губних приголосних 

недостатньо лише губної активності, необхідна комплексна системна 

взаємодія мовних органів. Кожен губний у групі має свої вирізняльні 

особливості як у лабіальній роботі, так і в язиковій локалізації. Ознаки 

губності в лабіальних артикуляційно виражаються активністю губ, їхньою 

напруженістю, висуванням вперед. Акустичним корелятом такої 

артикуляційної діяльності є динаміка F2, формантне обниження, при 

розведенні кутиків губ показники F2 збільшуються. Язикова робота у 

вимові губних є важливим елементом їхнього способу творення, про що 

свідчить велярний фокус, зафіксований на палатограмах у відбитках 

язикових контактів. Об‟єднуються у групу різні за способом творення 

приголосні за губним фокусом творення, але без язикової роботи і 

системної взаємодії мовних органів у цілому їхнє творення неможливе, як 

неможливе й при інших – язикових звуках. Кожен артикуляційний рух є 

частиною комплексної роботи мовних органів, спрямованих на творення 

звукових послідовностей, які характеризуються коартикуляційною 

синкретичністю і засвоюются мовцями з раннього дитинства.  
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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 

типових 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.  
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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 – може бути глибока – власне велярна зона, а може бути 

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 виходить за межі 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 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 
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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. Встановлено, 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], 
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трохи менший – при [w]. Послаблення шумових складників через слабке 

тертя видихуваного струменя повітря всередині достатньо широкого 

голосового каналу сприяє сонорності [w] і фактичному переходу до 

категорії голосних [ṷ]. 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 [ʋ] вважати 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, у порівнянні 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 ширший діапазон 
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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 напівпалаталізованих, 

спричинене саме 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 
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із залученням інших прийомів експериментально-фонетичного методу та 

соціолінгвістичних методик. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Додаток А.1. Питальник 

1. ПІБ 

2. Вік, спеціальність, регіон (звідки приїхали) 

3. Якою мовою розмовляєте? Якого мовою говорять у сім’ї?  

 

Додаток А.2. Загальна характеристика дикторів 

Диктор №1 БОВ: Бас-Кононенко Оксана Василівна, 54 роки, народилася 

в Києві, мешкає в м.Боярка Київської обл., доцент кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, з 

українськомовної родини, розмовляє українською мовою.  

Диктор має поставлений голос та чітку дикцію. Вимова БОВ виразна. 

Темп мовлення варіював (від повільного до середнього та швидкого) і 

змінювався при прочитанні тексту залежно від смислового навантаження та 

індивідуальної інтерпретації тексту. 

 

Рис. А.1. Профіль і анфас диктора БОВ 

Повільний та середній темпи використовувалися диктором протягом 

озвучення складів та слів із губними приголосними (інтонація переліку), 

середній та швидкий – при читанні зв’язного тексту та для відтворення 

динаміки описового тексту, коли диктор робила паузи відповідно до авторської 

пунктуації і збільшувала розмір синтагм. У мовленні інформанта паузи є 

логічно виправданими (відповідно до пунктуації, зміни темпу і тону мовлення). 

Відчувається вплив професійної діяльності диктора (фонетист) – чітке 

артикулювання звуків, виразна інтерпретація тексту, паузація відповідно до 

об’єктивного членування тексту на синтагми, наголошування здійснюється за 
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орфоепічними правилами. Помічаємо й психофізіологічні особливості мовця: 

збільшення сили голосу при емоційному прочитанні тексту, уповільнення 

темпу – при втомі. Мовлення супроводжується самовиправленням читаного та 

повторним прочитанням слів із подвійним значенням. Спостерігається 

емоційне артикулювання деяких слів, зокрема – фу!, фе!, уф!, вже, бомба, 

словосполучень – обвал рубля, тим часом в Москві тощо. Фізіологічні 

особливості (рис. А.1.): нижній ряд зубів нерівний, хоча за формою щелепи 

прикус правильний. По завершенні артикуляції був помічений зайвий рух 

щелепи, однак на якість артикуляції складів із губними приголосними це не 

вплинуло. Губи правильної форми, тонкі, жолобок розвинутий. Усі лицьові 

м’язи активні. Кутики рота працюють злагоджено, напруження губ відбувається 

симетрично. За віковим критерієм інформант належить до групи дорослих. Під 

час експерименту диктор дотримувалася ретельного стилю вимови.  

 

Рис. А. 2. Профіль і анфас диктора ПОЮ 

Диктор №2 ПОЮ: Плахотнікова Олена Юріївна, 28 років, народилася та 

проживає у Києві, філолог. За словами інформанта: «Ми з мамою розмовляємо 

українською. Раніше – російською, тато –російськомовний». Темп мовлення 

переважно повільний, спостерігався також середній. Якість мовлення висока, 

диктор виразно читає текст, дотримується фонетичних норм літературної мови. 

За слуховим спостереженням, подекуди чуємо нечітке артикулювання деяких 

звуків у середині й кінці слів, зокрема, слів із фонемою /f/ (фільм, уф!, 

Беовульф, парфуми, тріумф), «ковтання» кінцевих сегментів у словах – був 

     , повний     ṷn  ] тощо. Диктор часто робить паузи у процесі читання тексту, 

здебільшого заповнені. Незаповнених пауз близько 10% від загального 

звучання аудіотекстів. В аналізованому записі заповнені паузи містять звуки-

заповнювачі (вокальні сполуки та яскраво виражені видих – *ех, *ххх). 
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Спостерігаємо деякі розбіжності у пунктуації писаного тексту та паузації його 

читаного варіанта. Артикуляція сегментів із губними приголосними – у цілому 

беземоційна, попри наявність знаку оклику коло таких вигуків – фу!, фе!, уф! 

Натомість посилене інтонування таких слів – враз, мовчи та інших. Фізіологічні 

особливості (рис. А.2): незначний нахил нижніх передніх зубів. Губи за 

товщиною середні (повні), нижня губа опукла, жолобок розвинутий. За формою 

щелепи прикус правильний. Усі лицьові м’язи активні. Кутики рота працюють 

незлагоджено, напруження губ відбувається асиметрично, спостерігається 

варіювання при вимові складів із різними голосними (лівобічне чи правобічне 

напруження кутиків рота, подекуди черговість напруження). Після 

артикулювання складів і слів із губними диктор робить зайвий рух головою. За 

віковим критерієм інформант належить до групи – молодь. Стиль мовлення – 

ретельний при читанні складеної програми, а стиль невимушеної вимови 

спостерігався при короткій розмові перед записом.  

№3 РСМ: Різник Сергій Михайлович, 54 роки, народився у Вінницькій 

області Шаргородського району с. Михайлівка, вища освіта, філолог, доцент 

кафедри сучасної української мови Інституту філології КНУ імені Тараса 

Шевченка, кандидат філологічних наук. Рідна мова українська. У Києві ще зі 

студентських років. Вимова РСМ виразна. Темп мовлення варіював – від 

повільного до середнього і змінювався при прочитанні тексту залежно від 

смислового навантаження та індивідуальної інтерпретації тексту. Повільний 

темп використовувався диктором протягом озвучення складів та слів із 

губними приголосними, середній – при читанні зв’язного тексту та для 

відтворення описовості у тексті.  

 

Рис.А.3. Профіль і анфас диктора РСМ 
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При вимові складів та слів диктор застосовував інтонацію переліку. При 

читанні зв’язного тексту інтонація варіювалася – розповідна та питальна 

відповідно до пунктуації. Диктор часто робить незаповнені паузи у процесі 

читання складів і слів. Мовлення супроводжується самовиправленням читача та 

повторним прочитанням слів із подвійним значенням, подекуди мовлення 

емоційно-оцінне (наприклад, фу!, фе!)  

Індивідуальні особливості РСМ (рис. А. 3): за рахунок вусів нижня губа 

на відео видається активнішою, а її контакт із верхніми зубами менш помітний. 

Губи тонкі, правильної форми. Прикус правильний. Кутики рота працюють 

незлагоджено (почергове напруження кутиків рота), окрім цього їхнє 

напруження за візуальними спостереженнями через наявність вусів менш 

помітне. Після та перед деякими вимовленими звуковими сегментами 

(наприклад, фа, фе, фу, афа тощо ) диктор змикає губи і лише потім вимовляє 

наступний сегмент, тобто робить таким чином паузи. У порівнянні з іншими 

дикторами, йому притаманне «обдумування» кожного сегмента перед 

вимовлянням. За віковим критерієм інформант належить до соціальної групи 

дорослі. Стиль мовлення – ретельний при читанні складеної програми, а стиль 

невимушеної вимови спостерігався при короткій розмові перед записом.  

 

Рис. А.4. Профіль і анфас диктора ВСА 

Диктор № 4 ВСА: Вертола Світлана Андріївна, 20 років, Донецька обл., 

місто Іловайськ, розмовляє українською та російською, у сім’ї – російською. 

Вимова ВСА чітка. Темп мовлення варіював – від повільного до середнього та 

швидкого і змінювався при прочитанні тексту залежно від смислового 

навантаження та індивідуальної інтерпретації тексту. У мовленні переважав 

середній темп: при озвученні складів та слів із губними приголосними, при 

читанні зв’язного тексту та для відтворення описовості у тексті. При вимові 
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складів та слів диктор застосовувала інтонацію переліку, інколи збивалася і 

робила незаповнені паузи. При читанні зв’язного тексту, інтонація варіювалася 

– розповідна та питальна, відповідно до пунктуації. Читання супроводжувалося 

невідповідністю інтонації та пунктуації. Індивідуальні особливості вимови: 

неправильне наголошування ( знак, а не ознáк). Фізіологічні особливості 

(див.рис. А.4): губи середні, правильної форми, розвинутий жолобок. Зуби 

рівні. Прикус правильний. Лицьові м’язи активні. Діяльність колового м’яза 

рота, у порівнянні з усіма дикторами, найактивніша. Кутики рота працюють 

злагоджено. За віковим критерієм інформант належить до групи – молодь. У 

цілому мовлення диктора належить до стилю невимушеної вимови. 

 

Рис. А. 5. Профіль і анфас диктора ШТП 

Диктор № 5 ШТП (вивчення реалізацій /в/): Шаправська Тетяна 

Павлівна, народилася у смт Борова (Харківська область). Вік – 21 років. 

Студентка-філологиня. За оцінкою інформанта, «мова сім’ї – суржик». Вимова 

ШТП виразна. Темп мовлення варіював – від повільного до середнього та 

швидкого залежно від індивідуальної інтерпретації програми. У мовленні 

переважав повільний та середній темпи: при озвученні складів та слів із 

губними приголосними, при читанні словосполучень. При вимові складів та 

слів диктор використовувала інтонацію переліку. При читанні програми 

інтонація не варіювалася – спостерігався стиль розповіді. Індивідуальні 

особливості (рис. А. 5): губи середні, правильної форми, добре розвинутий 

жолобок. Прикус правильний. Лицьові м’язи активні. Діяльність колового м’яза 

активна і виразна. Кутики рота працюють злагоджено. За віковим критерієм 

інформант належить до групи молодь. Стиль мовлення – ретельний.  

Відомості про дикторів, мовлення яких було вивчено лише в 

акустичному аспекті. Залучені диктори належать до соціальної групи – 
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молодь, в їхньому мовленні спостерігалася більша варіативність в інтонації, 

темпі та вимові звукосполук із губними приголосними. 

Диктор ВМО №6: Вітринська Маргарита Олегівна, 18 років, народилася 

у Вінниці, студентка-філолог 1 курсу, розмовляє українською мовою. Проживає 

у Києві. Вимова ВМО виразна. Темп мовлення варіював – від середнього до 

швидкого і змінювався при прочитанні тексту залежно від смислового 

навантаження та індивідуальної інтерпретації тексту. У мовленні переважав 

середній темп: при озвученні складів та слів із губними приголосними, при 

читанні зв’язного тексту та для відтворення описовості у тексті. При вимові 

складів та слів диктор застосовувала інтонацію переліку. При читанні зв’язного 

тексту інтонація не варіювалася – розповідна. Стиль невимушеної вимови 

спостерігався упродовж запису усієї підготовленої програми. 

Диктор ЦТВ №7: Цвіркун Тетяна Віталіївна, 17 років, народилася у 

Черкаській області, місто Шпола, студентка-філолог 1 курсу, розмовляє 

українською мовою. Проживає у Києві. Вимова ЦТВ виразна. Переважав 

швидкий темп мовлення, але залежно від смислового навантаження варіював до 

середнього. При вимові складів та слів диктор застосовувала інтонацію 

переліку. При читанні зв’язного тексту ЦТВ інтонація не варіювала – 

розповідна. Упродовж усього запису спостерігався стиль невимушеної вимови. 

Диктор КОА №8: Касьянова Олександра Андріївна, 27 років, Київська 

обл., смт Коцюбинське (народилася і проживає), здобувач-філолог, народилася 

в українськомовній сім’ї, розмовляє українською мовою. Вимова виразна. Темп 

мовлення варіював – від повільного і середнього до швидкого і змінювався при 

прочитанні тексту залежно від смислового навантаження та індивідуальної 

інтерпретації тексту. У мовленні переважав середній темп: при озвученні 

складів та слів із губними приголосними, при читанні зв’язного тексту та для 

відтворення описовості у тексті. При вимові складів та слів диктор 

застосовувала інтонацію переліку. При читанні зв’язного тексту інтонація була 

розповідною. Стиль мовлення – ретельний при читанні слів та складів зі 
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складеної програми, а стиль невимушеної вимови спостерігався при короткій 

розмові перед записом та при читанні зв’язного тексту. 

Диктор ЦОД №9: Цехмістер Оляна Дмитрівна, 18 років, народилася та 

проживає у Києві, студентка-філолог 1 курсу, розмовляє українською, а у сім’ї 

– російською. Вимова виразна. Переважав середній темп мовлення, але залежно 

від смислового навантаження варіював до повільного та швидкого. При вимові 

складів та слів диктор застосовувала інтонацію переліку. При читанні зв’язного 

тексту інтонація була розповідною. Стиль мовлення – невимушеної вимови. 

Диктор ЯСС № 10: Яковишина Софія Сергіївна, 17 років, Вінницька 

обл., українською розмовляє скрізь (за оцінкою інформанта). Проживає у Києві, 

студентка-філолог 1 курсу. Вимова чітка і виразна. При прочитанні 

підготовленої програми переважав середній темп мовлення, інтонація переліку 

і розповідна при читанні зв’язного тексту. Стиль мовлення – невимушений. 

Відомості про дикторів, які брали участь у прямому 

палатографуванні. Пряме палатографування відбулося 8 жовтня та 24 квітня 

2019 року в лабораторії експериментальної фонетики. Під час проведення 

прямого палатографування велися протоколи. Для визначення форми 

піднебіння дикторів було зроблено зліпки. Залучені диктори є представниками 

соціальної групи – молодь.  

Диктор ГАО № 11: Горідько Аліна Олександрівна. Народилася в місті 

Сміла Черкаської обл. На момент проведення палатографування проживала у 

Києві. Розмовляє українською мовою, усі члени сім'ї також розмовляють 

українською. Не працює. Губи середні, повні. Зуби рівні та рівномірно 

розташовані(див.рис. А.6).  

 

Рис. А. 6. Зліпок піднебіння та палатограма [ba]диктора ГОА  



257 
 

Прикус у ГАО правильний. Лицьові м’язи активні. Кутики рота 

працюють злагоджено. За поперечним перерізом форма піднебіння – 

нормальна, за поздовжнім – куполоподібна, з пологим підйомом і спуском. 

Диктор ВБ № 12: Бибик Владислав Сергійович, 20 років. У родині та в 

повсякденному житті розмовляє українською. Народився у смт Нові Санжари 

Полтавської області, проживає в Києві. Студент. Губи середні. Зуби рівні та 

рівномірно розташовані. Прикус правильний. Лицьові м’язи активні. Кутики 

рота працюють злагоджено. За поперечним перерізом форма піднебіння – 

широка і плоска, за поздовжнім – горизонтальна з пологим підйомом і спуском, 

довга (див.рис. А.7).     

 

Рис. А. 7. Зліпок піднебіння та палатограма [ba] диктора ВБ 

Диктор СГ № 13: Григорчук Софія Ярославівна, 20 років. Народилася в 

смт Глибока, Чернівецької обл. Мешкає в Києві. Студентка, 3 курс. Розмовляє 

українською. За поперечним перерізом форма піднебіння – нормальна. За 

поздовжнім перерізом – круте і куполоподібне піднебіння. Губи – тонкі, прикус 

правильний. Лицьові м’язи активні. Зуби рівні (див. рис. 3.19).  

 

Рис. А. 8. Зліпок піднебіння та палатограма [ba] диктора СГ 
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Додаток Б 

Програма запису читаного мовлення (первинний акустичний запис) 

Фа, афа, уфо, міф, ефір, міфологема, ферт, фіта, фе!фу!, фарба, Уфа, фі, 

іфі, фи, фуркати, фалити, фільм, факт, фонетика, Мефодій, Афіни, хворий, 

хвиля, анахтема, Мархва, Хвастів, фауст, анатема, квасоля, уф! Хвоя, Євфрем, 

нерв, Векла, Фома, Марфа, Опанас, Афганістан, фоя, хварба, Фастів, Беовульф, 

рифма, фільм, фірма, з фірмою, сфотографувати, парфюм, конфіденційність, 

туфлі, парфуми, розграфлю, розграфлений, верф, верф’ю. 

Ва, во, ву, ве, ви, ві, ава, еве, ово, иви, іві, иви, уву, ав, ев, ів, вона, вдова, 

вир, вихор, віхола, був, свято, вада, цвях, повний, дав, ходив, взяв, вже, вухо, 

вовна, Європа, ввійти, верств, впав, певне, цвьохнути, лев, вівторок, мовчи, 

травка, в’ю, мавпа, враз, морква, овид, цьвохнути, шовк, автівка, північ, 

покрівля, вава, квас, пів відра, заввідділу, був учителем, ревю, реву. 

Ему, ма, мо, ме, му, ми, мі, мама, морж, мене, мікро, ом, зуб мудрості, 

степ маків, обмін, топ модель, шлюб Марії, сип менше, мам, міміка, змія, сміх, 

німий, замріяний, трамвай, солом’яний, домофон. 

Ба, бо, бе, бу, би, бі, баран, обвал, абу, борщ, бугор, а-ба-ба-га-ла-ма-га, 

абат, бомба, хліб, губ, боротьба, просьба, обставини, гриб, губка, голубка, б’ю, 

голуб’ячий. 

Па, по, пу, пе, пі, пи, п’ю, пил, порох, перець, безпека, над полем, сип 

більше, підписати, міжпланетний, палкі, пень, крапля, капці, терпкість. 

 

Програма запису читаного мовлення (аудіо- та відеозапис) 

Фа, фо, фе, фи, фу, фі, афа, уфо, міф, міфологема, ферт, фе! фу! фарба, 

фуркати, фалити, фукати, фільм, факт, фонетика, Афіни, Мефодій, уф! 

Беовульф, рифма, парфюм, туфлі, парфуми, конфіденційність, розграфлю, 

кафедра, тріумф, ефір, Франція, фронт, конфронтація, франк.  

З фірмою, ортофосфатні форми, фотошоп з фоном, в форумі, формула 

ефіру, міф про фюзеляж,  тобі фартить. 

У графа профіль, як у грифа. 
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Ва, во, ве, ви, ву, ві, ава, ав, вона, вдова, вир, був, свято, вада, цвях, 

повний, дав, ходив, взяв, вже, вухо, вовна, сповна, Європа, ввійти, впав, певне, 

цвьохнути, лев, вівторок, мовчи, травка, в’ю, мавпа, враз, шовк, цьвохнути, 

автівка, північ, покрівля, вава, квас, в’яз, заввідділу.  

Пів відра, був учителем, в формі, фільм Волинь, в цьому.  

ма, мо, ме, ми, му, мі, Ему, мама, морж, мене, мікро, мною, Ом, обмін, 

обман, мам, міміка, змія, сміх, німий, замріяний, трамвай, солом’яний, морф, 

морфонеми, Емма, імре, кум. 

Зуб мудрості, степ маків, топ модель, шлюб Марії, сип менше, тимчасом в 

Москві, в мові. 

В мові поширені морфеми.  

Ба, бо, бе, би, бу, бі, баба, баран, обвал, абу, бор, бугор, а-ба-ба-га-ла-ма-

га, Абат, бомба, хліб, губ, боротьба, просьба, обставини, гриб, губка, голубка, 

б’ю, барва, голуб’ячий, скарб, підбиратися, оббивати, оббивка,  

У кінотеатрі «Блокбастер», облога Буші, обвал рубля, оббивати пороги. 

Па, по, пе, пи, пу, пі, п’ю, пил, порох, перець, безпека, підписати, 

міжпланетний, крапля, капці, терпкість, капець, осліп, тип, топ, палець, пуск, 

пустеля, постіль. 

В повний місяць, з повними відрами, посипав сповна, над полем, сип 

більше, топ фільмів, тип споруд, з пороху, з покоління в покоління.  

Л.Масенко про лінгвоцит с. 176: 

(цитата Є.Тимченка із документів Степана Василевського «ДОБИТИ 

ВОРОГА»): 

«Різні язики виявляють неоднакові акустичні властивості. Ці властивості 

є вислідом питимих артикуляційних рухів, що виявляються в формі язика і в 

напрямі його рухів, в чинності губ, спіднього щелепу, м'якого піднебіння, 

голосових в’язел, і передаються з покоління в покоління, Так, наприклад, в 

українській мові вимова більше середньо-язикова, як у московській, губи 

діяльніші, м'яке піднебіння енергійніше, артикуляційна енергія триває до кінця 
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складу, через те наприкінці слів шелестівки заховують свою голосність, 

тимчасом в московській мові вони вимовляються глухо». 

Два питання варті інтересу в оцій цитаті. Перше – це спадковість в 

артикуляційній базі. Лінгвісти буржуазного табору доводять, що артикуляційну 

базу, тобто суму звичок і артикуляційних рухів, властивих даному язиковому 

колективові, ми успадковуємо біологічно, або, як каже Тимченко, «з покоління 

в покоління». Очевидно, це твердження треба розуміти так, що, скажімо, 

українець народжується з готовою артикуляційною базою своїх предків і тому 

він ніколи не спроможний буде вимовляти «форм, жертв, капіталізм, 

імперіалізм, соціалізм, комунізм», а тільки «фором, жертов, капіталізом, 

імперіалізом, соціалізом, комунізом», бо тільки ж так за Тимченком спроможна 

віддавати українська артикуляційна база ці слова. Нічого, звичайно, доводити, 

що цей погляд Тимченка нічого спільного з наукою не має, що цей погляд 

силкується обґрунтувати теорію націоналістичної самобутності в мовознавстві. 

За цією концепцією, всупереч усім фактам нашої мовної дійсності укладався 

старий правопис під проводом Скрипника. 

Друге питання – це питання характеристики артикуляційної бази в 

українській мові. Передусім, треба ясно сказати, говорячи про характеристику 

артикуляційної бази, що ні в одній мові світу, в тому числі, звичайно, і 

українській, нема загальнонаціональної артикуляційної бази з властивими 

тільки їй і більш нікому ознаками, тобто, наприклад, такого стану, щоб 

українець не міг вимовити слово «город», а росіянин «бригада», а не «бригада». 

Питання щонайбільше зводиться до набутих у певному соціальному оточенні 

звичок, які зникають, міняються, як тільки змінюються соціально-економічні 

умови, де живе даний мовний колектив, класовий колектив. А тимчасом 

«вчені» типу Тимченка не тільки твердять про загальнонаціональну 

артикуляційну базу, а більше того – визначають цілий ряд ознак, властивостей, 

на зразок того, що «губи діяльніші, м'яке піднебіння енергійніше», ніж у 

«московській мові». Це націоналістична ланка одного ланцюга, що охоплював 

усі науки. 
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Додаток В 

Таблиці позначень звуків за Міжнародною фонетичною транскрипцією 

(ІРА) 
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Додаток Г 

Класифікація зубів 

(Simon FA, Stevenson RE: Pediatric Patient Care, University of Texas Press, 1975) 

 
 Перші та другі малі корінні зуби називають також премолярами. Перші-

треті корінні зуби – молярами.  

Додаток Ґ 

Різновиди фізіологічного (правильного) та приклади неправильного 

прикусу 

(Бетельман А.И. Ортопедическая стоматология. М.: Медицина, 1965. 496 с.) 
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Додаток Д 

П.Вовк «До Атласу української літературної вимови». Київ, 2007, 16 с.
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Додаток Е 

 Осцилограми і спектрограми /в/ 

Додаток Е.1. ПОЮ ва [ʋa]: F=257+1548+2669+3965

Додаток Е.2. БОВ ві [ʋʲі] F=323+1254+ 2520+3676 

Додаток Е.3.БОВ Во [  ó] F=523+800+3253+4397 
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Додаток Е.4.ПОЮ Ву [  ú]: F=491+1342+2763+3792 

Додаток Е.5. БОВ Був учителем 

 [ṷ] F=557+2254+4042+4583 

Додаток Е.6. ВСА взяв[ʋʲzʲaṷ] 
[ʋʲ] F=340+1728+2601+3799 

[ṷ] F= 678+1305+2742+3861 
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Додаток Е.7. ВСА мовчи [   (ʋ )   ]F=890+2130+3048+3931 
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Додаток Ж 

Губна динаміка /в/ (стоп-кадри з відеозапису) 

Додаток Ж.1. Губна динаміка /в/ (стоп-кадри з відеозапису) у БОВ 

Додаток Ж.1.1. БОВ ва – губно-зубна вимова 

Додаток Ж.1.1.2. БОВ ва – губно-губна вимова 
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Додаток Ж.1.2. БОВ во 
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Додаток Ж.1.3. БОВ ве 
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Додаток Ж.1.4. БОВ ви 
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Додаток Ж.1.5. БОВ ву 
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Додаток Ж.1.6.1 БОВ ві 

Додаток Ж.1.6.2 БОВ ві 
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Додаток Ж.1.7 БОВ ви 
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Додаток Ж.1.8 БОВ ав 
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Додаток Ж.1.9.БОВ був 
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Додаток Ж.2 

Губна динаміка /в/ (стоп-кадри з відеозапису) у РСМ 

Додаток Ж.2.1. РСМ ва 
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Додаток Ж.2.2. РСМ во 
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Додаток Ж.2.3. РСМ ве 
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Додаток Ж.2.4. РСМ ви 
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Додаток Ж.2.5. РСМ ву 
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Додаток Ж.2.6. РСМ вир 

Додаток Ж.2.7. РСМ ві 
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Додаток Ж.2.8. РСМ ав 
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Додаток Ж.2.9. РСМ був 
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Додаток Ж.2.10. РСМ дав 

стоп-кадри від а до в 
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Додаток Ж.2.11. РСМ впав, але диктор вимовив упав – [up   u] 
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Додаток Ж.3 

Губна динаміка /в/ (стоп-кадри з відеозапису) у ВСА 

Додаток Ж.3.1 ВСА ва 
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Додаток Ж.3.2 ВСА во 

Додаток Ж.3.3 ВСА ве 
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Додаток Ж.3.4 ВСА ву 
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Додаток Ж.3.5 ВСА ви 
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Додаток Ж.3.6 ВСА ві 

Додаток Ж.3.7 ВСА ав 
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Додаток Ж.4 

Губна динаміка /в/ (стоп-кадри з відеозапису) у ПОЮ 

Додаток Ж.4.1. ПОЮ ва 
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Додаток Ж.4.2. ПОЮ во 
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Додаток Ж.4.3. ПОЮ ве 
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Додаток Ж.4.4. ПОЮ ви 
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Додаток Ж.4.5. ПОЮ ву 
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Додаток Ж.4.6. ПОЮ ві 
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Додаток Ж.4.7. ПОЮ ав 



301 

Додаток Ж.4.8. ПОЮ вдова 

ініціальна позиція 

Додаток Ж.4.9. ПОЮ вада 
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Додаток З 

Форматне значення /в/ 

Губні приголосні Диктор ЦТВ молодь Ж Диктор ПОЮ молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/в/ 

[w] (вимовлений окремо) 

[ʋ] (вимовлений окремо) 

Ва [wa] 345 1567 2890 4006 

Ва [ʋa] 257 1548 2669 3965 

Ава [awa] 512 1232 2881 3916 565 1333 2849 4142 

Во [w o] 456 1234 2989 3967 376 1277 2685 3868 

Ву [w u] 336 1612 3019 3934 491 1342 2763 3792 

Ве [we] 401 1486 2976 3906 400 1383 2778 3877 

Ви [ʋɪ] – 1 289 1678 3010 3890 375 1219 2643 3591 

Ви [wɪ] – 2 263 1162 2509 3408 

Ві [ʋʲi] – 1 336 1612 3019 3934 439 1596 2661 3776 

Ві [ʋʲi] – 2 

Ви [wɪ] (вимовлене повторно) 

Вада [w  a] 327 1192 2623 3868 

Квас [kwas] 

Вдова [ṷ  ow ] 

Свято [sʋʲ t o] 315 1907 2893 3956 362 1670 2595 4003 

Цвях [ts ʋʲat o] 340 1527 2620 4090 

в’яз [ʋʲjaz] 298 1890 2934 3940 

Вовна –перше в [w   na ] 

Вона [w o na ] 467 1278 2901 3790 575 1411 2762 3728 

Волинь [w olɪ nʲ] 

Цвьохнути [t sʋʲ  n utɪ] 

Вухо [w    o] 476 1295 2676 3762 

Беовульф [ eow  l'(v )] 431 1474 3041 3980 

Вир [wɪr] 307 1944 3156 4234 355 1519 2851 3985 

Іві [iʋʲi] 298 2102 3224 3678 

Вівторок [ʋʲі] 317 1553 2430 3626 

неоднакові акустичні [ʋʲi] 

різні язики виявляють [wɪ] 

Про лінгвоцид[ʋ o] 

ці властивості [w o] 

Є вислідом [ʋɪ ] 324 1674 2853 3701 

Ввійти [ʋʲ:ijtɪ] 

піввідра [pʲiʋʲ:i r ] 

Впав – ініціальне в [ pa ] 

Взяв – перше в [ zʲ  ] 320 1555 2625 3924 

взяв [ʋʲzʲa ] (вимовлено з 

додатковим призвуком після 

початкового в) 

Вдова [   ow ] 539 1383 2666 3836 
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«що виявляються в формі 

язика» в формі [ʋ(ʋ  )ormʲі ] 

609 1501 2632 4068 

Вже [ z  ] 367 1092 2867 3712 410 1290 2662 3628 

Вже [ z  ] (вимовлено 

повторно) 

Ав [a ] 406 1013 2789 3981 530 1227 2661 3818 

Дав [ a ] 456 1245 2931 3689 582 1244 2718 3745 

впав [ pa ] кінцеве 

травка [tra(ʋ )ka] 

Автівка – ав [a tʲ  ka] 

взяв [ zʲ  ] кінцеве 657 1217 2640 3634 

Шовк [s   k] 

Повний [p o nɪ ῐ] 467 1012 2794 3965 454 1020 2628 3781 

Вовна – в у середині [w   na ] 

Сповна [sp o na  ] 

мовчи [m  (ʋ )  ɪ] 617 1365 2732 3784 

Був – [  u ] 458 1305 2789 3709 451 1393 2758 3951 

був учителем [   ] 569 1675 3238 4107 

Певне [p  ne ] 813 1718 2628 4073 

Європа [je r  pa] 

Ходив [  o ɪ  ] 430 1354 2656 3844 

Північ [pʲ  nʲit  s ] 

Покрівля [p okrʲ  lʲa] 

уфо [u(v   )o] 

Губні приголосні Диктор КАО молодь Ж Диктор ВСА молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/в/ 

[w] (вимовлений окремо) 

[ʋ] (вимовлений окремо) 

Ва [wa] 534 1201 2654 3732 367 2275 2958 4693 

Ва [ʋa] 

Ава [awa] 567 1123 2984 3764 463 1436 2779 3987 

Во [w o] 421 1053 2890 3678 376 1277 2685 3868 

Ву [w u] 453 1576 3237 3789 461 1742 2563 3552 

Ве [we] 559 1402 2986 3678 753 1975 3037 4209 

Ви [ʋɪ] – 1 357 2012 3125 3908 

Ви [wɪ] – 2 635 1920 3020 4087 

Ві [ʋʲi] – 1 255 1741 2947 4309 

Ві [ʋʲi] – 2 323 1856 2892 3708 

Ви [wɪ] (вимовлене повторно) 

Вада [w  a] 567 1334 3105 3873 654 1678 2987 3766 

Квас [kwas] 693 1614 2803 3954 763 1876 3212 4231 

Вдова [ṷ  ow ] 338 989 2628 3942 

Свято [sʋʲ t o] 478 1853 2867 3901 262 2010 2734 4012 

Цвях [ts ʋʲat o] 241 1983 2456 4021 

в’яз [ʋʲjaz] 256 1873 2567 3698 

Вовна –перше в [w   na ] 
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Вона [w o na ] 478 1467 2908 3956 575 1411 2762 3728 

Волинь [w olɪ nʲ] 

Цвьохнути [t sʋʲ  n utɪ] 345 2228 3461 4321 

Вухо [w    o] 

Беовульф [ eow  l'(v )] 

Вир [wɪr] 445 1989 2948 3678 345 1865 3125 4098 

Іві [iʋʲi] 327 2056 2845 4123 

Вівторок [ʋʲі] 427 2109 2852 4144 

неоднакові акустичні [ʋʲi] 

різні язики виявляють [wɪ] 

Про лінгвоцид[ʋ o] 

ці властивості [w o] 

Є вислідом [ʋɪ ] 345 1732 2831 3946 

Ввійти [ʋʲ:ijtɪ] 

піввідра [pʲiʋʲ:i r ] 

Впав – ініціальне в [ pa ] 

Взяв – перше в [ zʲ  ] 340 1728 2601 3799 

взяв [ʋʲzʲa ] (вимовлено з 

додатковим призвуком після 

початкового в) 

678 1305 2742 3861 

Вдова [   ow ] 

«що виявляються в формі 

язика» в формі [ʋ(ʋ  )ormʲі ] 

716 1787 2880 4220 

Вже [ z  ] 712 1780 3423 4321 407 1497 2765 3871 

Вже [ z  ] (вимовлено 

повторно) 

Ав [a ] 467 1267 2790 3450 430 1567 2743 3876 

Дав [ a ] 

впав [ pa ] кінцеве 690 2121 2914 3995 

травка [tra(ʋ )ka] 

Автівка – ав [a tʲ  ka] 377 1023 2456 3567 

взяв [ zʲ  ] кінцеве 

Шовк [s   k] 

Повний [p o nɪ ῐ] 474 1123 2765 3983 

Вовна – в у середині [w   na ] 

Сповна [sp o na  ] 

мовчи [m  (ʋ )  ɪ] 

Був – [  u ] 394 1562 2845 3848 367 1387 2689 3805 

був учителем [   ] 

Певне [p  ne ] 512 1065 2507 3776 

Європа [je r  pa] 

Ходив [  o ɪ  ] 

Північ [pʲ  nʲit  s ] 

Покрівля [p okrʲ  lʲa] 345 1440 2774 3943 

уфо [u(v   )o] 638 1749 2842 3946 
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/в/ 

 

 

Ва [wa] 421 1265 3145 3963 

Ва [ʋa] 554 1872 2818 366 

Ава [awa] 

Во [w o] 322 1543 3276 3867 

Ву [w u] 543 1886 3122 4096 

Ве [we] 371 1842 3446 3876 

Ви [ʋɪ] – 1 331 1965 3354 3982 

Ви [wɪ] – 2 

Ві [ʋʲi] – 1 392 2012 3129 3954 

Ві [ʋʲi] – 2 

Ви [wɪ] (вимовлене повторно) 

Вада [w  a] 

Квас [kwas] 

Вдова [ṷ  ow ] 

Свято [sʋʲ t o] 

Цвях [ts ʋʲat o] 

в’яз [ʋʲjaz] 

Вовна –перше в [w   na ] 

Вона [w o na ] 

Волинь [w olɪ nʲ] 

Цвьохнути [t sʋʲ  n utɪ] 

Вухо [w    o] 

Беовульф [ eow  l'(v )] 

Вир [wɪr] 

Іві [iʋʲi] 

Вівторок [ʋʲі] 

неоднакові акустичні [ʋʲi] 

різні язики виявляють [wɪ] 

Про лінгвоцид[ʋ o] 

ці властивості [w o] 

Є вислідом [ʋɪ ] 

Ввійти [ʋʲ:ijtɪ] 

піввідра [pʲiʋʲ:i r ] 

Впав – ініціальне в [ pa ] 

Взяв – перше в [ zʲ  ] 

взяв [ʋʲzʲa ] (вимовлено з 

додатковим призвуком після 

початкового в) 

Вдова [   ow ] 

«що виявляються в формі язика» 

в формі [ʋ(ʋ  )ormʲі ]  

Вже [ z  ] 

Вже [ z  ] (вимовлено повторно) 

Ав [a ] 367 1223 2761 3743 

Губні приголосні Диктор ВБ молодь Ч Диктор ЯСС молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 
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Дав [ a ] 

впав [ pa ] кінцеве 

травка [tra(ʋ )ka] 

Автівка – ав [a tʲ  ka] 

взяв [ zʲ  ] кінцеве 

Шовк [s   k] 

Повний [p o nɪ ῐ] 

Вовна – в у середині [w   na ] 

Сповна [sp o na  ] 

мовчи [m  (ʋ )  ɪ] 

Був – [  u ] 

був учителем [   ] 

Певне [p  ne ] 

Європа [je r  pa] 

Ходив [  o ɪ  ] 

Північ [pʲ  nʲit  s ] 

Покрівля [p okrʲ  lʲa] 

уфо [u(v   )o] 

Губні приголосні Диктор ЦОД молодь Ж Диктор ШТП молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/в/ 

[w] (вимовлений окремо) 

[ʋ] (вимовлений окремо) 

Ва [wa] 559 1503 2884 4226 559 1632 2877 4255 

Ва [ʋa] 

Ава [awa] 565 1333 2849 4142 

Во [w o] 356 1365 2865 3654 374 1321 2898 3886 

Ву [w u] 577 1785 3212 4211 583 1711 3854 4225 

Ве [we] 432 1888 3123 3777 433 1754 3222 3865 

Ви [ʋɪ] – 1 375 1219 2643 3591 375 1643 2699 3753 

Ви [wɪ] – 2 

Ві [ʋʲi] – 1 339 1906 3111 3964 339 1906 3111 3964 

Ві [ʋʲi] – 2 

Ви [wɪ] (вимовлене повторно) 

Вада [w  a] 527 1592 2543 3778 

Квас [kwas] 

Вдова [ṷ  ow ] 438 1088 2765 3654 

Свято [sʋʲ t o] 392 1772 2643 3961 

Цвях [ts ʋʲat o] 452 1976 3124 4345 

в’яз [ʋʲjaz] 

Вовна –перше в [w   na ] 

Вона [w o na ] 423 1331 2694 3856 

Був – [  u ] 451 1293 2658 3851 
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Губні приголосні Диктор СГ молодь Ж Диктор ВМО молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/в/ 

[w] (вимовлений окремо) 

[ʋ] (вимовлений окремо) 

Ва [wa] 571 1564 2623 3881 624 1125 2867 3850 

Ва [ʋa] 

Ава [awa] 488 1013 2790 3845 

Во [w o] 624 1125 2867 3850 

Ву [w u] 587 1454 3120 4234 

Ве [we] 399 1109 2829 4021 

Ви [ʋɪ] – 1 309 1709 2890 4009 

Ви [wɪ] – 2 

Ві [ʋʲi] – 1 402 2001 3139 4341 

Ві [ʋʲi] – 2 

Ви [wɪ] (вимовлене повторно) 

Вада [w  a] 601 1006 2578 3235 

Квас [kwas] 483 906 2789 4023 

Вдова [ṷ  ow ] 

Свято [sʋʲ t o] 307 2190 3210 4123 

Цвях [ts ʋʲat o] 

в’яз [ʋʲjaz] 380 1805 2890 3884 

Вовна –перше в [w   na ] 

Вона [w o na ] 590 1365 2818 3996 

Волинь [w olɪ nʲ] 

Цвьохнути [t sʋʲ  n utɪ] 

Вухо [w    o] 

Беовульф [ eow  l'(v )] 

Вир [wɪr] 420 1807 2908 3916 

Іві [iʋʲi] 315 2200 3123 3980 

Вівторок [ʋʲі] 

неоднакові акустичні [ʋʲi] 

різні язики виявляють [wɪ] 

Про лінгвоцид[ʋ o] 

ці властивості [w o] 

Є вислідом [ʋɪ ] 345 1689 2732 3956 

Ввійти [ʋʲ:ijtɪ] 

піввідра [pʲiʋʲ:i r ] 

Впав – ініціальне в [ pa ] 

Взяв – перше в [ zʲ  ] 

взяв [ʋʲzʲa ] (вимовлено з 

додатковим призвуком після 

початкового в) 

Вдова [   ow ] 

«що виявляються в формі язика» 

в формі [ʋ(ʋ  )ormʲі ]  

Вже [ z  ] 467 1205 2799 3812 
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Вже [ z  ] (вимовлено повторно) 

Ав [a ] 350 989 2605 3980 

Дав [ a ] 485 1137 2733 3913 

впав [ pa ] кінцеве 

травка [tra(ʋ )ka] 

Автівка – ав [a tʲ  ka] 

взяв [ zʲ  ] кінцеве 

Шовк [s   k] 

Повний [p o nɪ ῐ] 380 847 2606 3996 

Вовна – в у середині [w   na ] 

Сповна [sp o na  ] 

мовчи [m  (ʋ )  ɪ] 

Був – [  u ] 398 1678 2961 4023 

був учителем [   ] 604 1567 3400 4345 

Певне [p  ne ] 

Європа [je r  pa] 

Ходив [  o ɪ  ] 455 1234 2890 4102 

Північ [pʲ  nʲit  s ] 

Покрівля [p okrʲ  lʲa] 

уфо [u(v   )o] 

Губні приголосні Диктор БОВ дорослий Ж Диктор РСМ дорослий Ч 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/в/ 

[w] (вимовлений окремо) 354 913 2399 3900 

[ʋ] (вимовлений окремо) 406 1643 3127 4000 

Ва [wa] 526 1034 2921 3846 400 950 3114 4063 

Ва [ʋa] 450 980 2917 369 

Ава [awa] 503 1024 2843 3947 510 981 2578 3450 

Во [w o] 523 800 3253 4397 421 1901 3046 4067 

Ву [w u] 541 900 3364 4361 926 2065 3122 4093 

Ве [we] 477 1253 2929 4009 327 2149 3149 4632 

Ви [ʋɪ] – 1 470 952 2783 3874 262 1719 2545 3218 

Ви [wɪ] – 2 360 1070 2489 3674 

Ві [ʋʲi] – 1 359 1300 3059 4091 236 1782 2584 3376 

Ві [ʋʲi] – 2 323 1254 2520 3676 

Ви [wɪ] (вимовлене повторно) 342 1007 2653 3800 

Вада [w  a] 500 1019 2670 3843 511 902 3133 4065 

Квас [kwas] 463 883 2815 4004 563 1069 2765 4123 

Вдова [ṷ  ow ] 665 1463 2991 4192 523 1784 2985 4051 

Свято [sʋʲ t o] 369 2419 2932 4454 392 2133 2875 3756 

Цвях [ts ʋʲat o] 375 2306 3101 4418 381 2123 2834 3753 

в’яз [ʋʲjaz] 486 1364 2762 3984 451 2109 2954 4198 

Вовна –перше в [w   na ] 435 1221 2838 4042 546 1786 3262 3924 

Вона [w o na ] 590 1365 2818 3996 646 1719 2791 4046 

Волинь [w olɪ nʲ] 357 1229 2627 3812 452 1321 2784 3754 
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Цвьохнути [t sʋʲ  n utɪ] 324 2078 3150 4343 708 2128 3351 4443 

Вухо [w    o] 513 1160 2821 4090 711 1806 3162 4113 

Беовульф [ eow  l'(v )] 

Вир [wɪr] 452 1264 2732 3927 441 1589 2789 3977 

Іві [iʋʲi] 228 2100 3000 4000 

Вівторок [ʋʲі] 285 1893 3009 3145 

неоднакові акустичні [ʋʲi] 374 1954 2569 3718 

різні язики виявляють [wɪ] 363 1388 2913 4132 

Про лінгвоцид[ʋ o] 376 1540 2800 4058 467 1742 2743 4000 

ці властивості [w o] 430 968 2304 3867 

Є вислідом [ʋɪ ] 386 1404 2631 3974 

Ввійти [ʋʲ:ijtɪ] 436 1599 2927 4173 536 1659 2967 4143 

піввідра [pʲiʋʲ:i r ] 497 2127 3187 4077 

Впав – ініціальне в [ pa ] 439 1319 2854 4122 

Взяв – перше в [ zʲ  ] 456 1404 2836 4082 398 1387 2677 3680 

взяв [ʋʲzʲa ] (вимовлено з 

додатковим призвуком після 

початкового в) 

Вдова [   ow ] 

«що виявляються в формі язика» 

в формі [ʋ(ʋ  )ormʲі ]  

Вже [ z  ] 

Вже [ z  ] (вимовлено повторно) 539 1226 2797 4100 

Ав [a ] 414 1089 2707 3898 447 1273 2761 3718 

Дав [ a ] 485 1137 2733 3913 502 1274 2802 3801 

впав [ pa ] кінцеве 522 1110 2734 3893 

травка [tra(ʋ )ka] 468 1199 2181 3295 

Автівка – ав [a tʲ  ka] 589 1751 2913 4196 407 1543 2586 3876 

взяв [ zʲ  ] кінцеве 534 1326 2752 3958 476 1571 2841 3816 

Шовк [s   k] 435 955 2909 4108 

Повний [p o nɪ ῐ] 380 847 2606 3996 447 1273 2761 3718 

Вовна – в у середині [w   na ] 429 733 2730 3955 329 1207 3108 3765 

Сповна [sp o na  ] 405 1446 2690 4061 

мовчи [m  (ʋ )  ɪ] 

Був – [  u ] 380 1409 2860 4005 445 1281 2784 3649 

був учителем [   ] 533 1300 3894 4500 

Певне [p  ne ] 512 1065 2507 3776 512 1065 2507 3776 

Європа [je r  pa] 443 998 2618 3716 457 1373 2661 3818 

Ходив [  o ɪ  ] 466 1336 2792 4019 487 1261 2799 3722 

Північ [pʲ  nʲit  s ] 366 1316 2480 3770 

Покрівля [p okrʲ  lʲa] 369 1150 2524 3720 359 1220 2674 3880 

уфо [u(v   )o] 
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Додаток І 

Осцилограма і спектрограма / / 

Додаток І.1. ВСА фо [  o] F=926+1886+2763+3832 

Додаток І.2. ВСА фу [  u] F=995+1998+2963+4275 

Додаток І.3.ПОЮ фі [ ʲi] F=914+2233+2963+4331 
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Додаток І.4. ВСА міф [mʲʋ] F=1134+1535+1894+3606 

Додаток І.5. ПОЮ міф [m' (ʋf)] F=800+2164+3183+4335 
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Додаток Ї 

Губна динаміка /f/ (стоп-кадри з відеозапису) 

Додаток Ї.1. Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) у БОВ 

Додаток Ї.1.1. БОВ фа 

Додаток Ї.1.2. БОВ фо 
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Додаток Ї.1.3. БОВ фе 



314 

Додаток Ї.1.4. БОВ фи 



315 

Додаток Ї.1.5. БОВ фу 



316 

Додаток Ї.1.6. БОВ фі 
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Додаток Ї.2. 

Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) у ПОЮ 

Додаток Ї.2.1. ПОЮ фа 
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Додаток Ї.2.2. ПОЮ фо 
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Додаток Ї.2.3. ПОЮ фе 

Додаток Ї.2.4. ПОЮ фи 
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Додаток Ї.2.5. ПОЮ фу 
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Додаток Ї.2.6. ПОЮ фі 
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Додаток Ї.3. 

Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) у РСМ 

Додаток Ї.3.1. РСМ фа 
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Додаток Ї.3.2. РСМ фо 
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Додаток Ї.3.3. РСМ фе 



325 

Додаток Ї.3.4. РСМ фи 



326 

Додаток Ї.3.5. РСМ фу 



327 

Додаток Ї.3.6. РСМ фі 
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Додаток Ї.4. 

Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) у ВСА 

Додаток Ї.4.1. ВСА фа 
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Додаток Ї.4.2. ВСА фо 



330 

Додаток Ї.4.3. ВСА фе 

Додаток Ї.4.4. ВСА фи 



331 

Додаток Ї.4.5. ВСА фу 



332 

Додаток Ї.4.6. ВСА фі 
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Додаток Й 

Форматне значення / / 

Диктор ЦТВ молодь Ж Диктор ПОЮ молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/f/ 

фа [ a] 847 2111 2951 3974 875 2014 2727 4171 

фо [  o] 1022 2225 3233 4109 1209 2250 3199 4105 

фе [ e] 1016 2270 3181 4200 1112 1987 3043 3908 

фи [ ɪ] 1009 2221 3162 3992 1206 1922 2804 3712 

фу [  u] 838 2170 2978 3970 1350 2022 2856 4100 

фі [ ʲi] 1073 2455 3295 4187 914 2233 2963 4331 

фу! [  u] 850 2126 3013 3966 

фа [ a] 2 

фе!  [ e] 983 2168 3053 4050 

фо [  o] 2 970 2072 2910 4381 

фу [͕fu] 2 

афа [a a] 721 1875 3020 3874 

фарба [ ar a] 901 2041 3073 4017 1155 2034 2807 4189 

ферт [ ert] 889 2086 3015 4049 1304 2603 3311 3987 

факт [ akt] 848 2145 2987 3908 

кафедра [ka e ra] 

фалити [ alɪtɪ] 1088 2263 3193 4045 

уф [u  ] 649 1846 2932 3850 1022 1925 2974 3875 

 уфо [u   o] 629 1818 2877 3842 1033 2550 2564 3069 

фуркати [  urkatɪ] 962 1926 2996 3893 1156 1977 2784 3656 

фукати [  ukatɪ] 818 2185 3097 4090 975 1757 2923 3743 

фонетика 

[  o ne tɪka] 

1018 2064 3247 4260 

формі [  ormʲɪ ] 596 2040 3033 3920 920 2100 3105 4178 

фотошоп 

[  ot os  op ] 

600 1912 2932 3703 

іфі [i ʲi] 811 2199 2743 3853 

фя [ ʲa] 

кафедра [ka e ra] 904 1800 3015 3990 

міф [m' (v )] 517 1991 3086 3950 877 1734 2601 4123 

ефір [e ʲir] 560 2228 3054 4131 

міфологема 

[mʲi  ol o e ma ] 

600 1855 3026 3900 

Афіни [a ʲ  nɪ ] 576 2296 3167 4060 788 2211 2970 4212 

Мефодій [me   o iῐ] 638 1657 2819 3863 997 1809 2467 3765 

беовульф 

[ eow ulʲ(v )] 

948 2096 3285 4300 

Франція 

[ rants ʲija] 

781 2104 3002 3959 

франк [ ra nk] 1231 2322 3167 4300 

фронт [ r o nt] 723 2010 2958 3850 
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рифма [rɪ ma ] 612 1985 2938 3924 

парфюм [par  ʲu m] 656 2131 3050 4180 

парфуми 

[par  ʲu mɪ ] 

туфлі [t u(v )lʲi] 580 1791 2889 3791 

конфіденційність 

[k o nvʲi e nts ʲijnʲ  sʲtʲ] 

420 2072 3033 3900 

розграфлю 

[r oz ra ʲl  ̡u] 

632 2253 2934 3675 

тріумф [trʲiu m(v )] 759 1973 3095 4000 

фільм [ ʲilʲm] 839 2348 3176 4126 

конвронтація 

[k o n r o ntats ʲija 

477 1896 2970 3882 

з фірмою 

[s  ʲirm o ju] 

692 2240 3018 4049 

ортофосфатні 

[or t o  os atʲnʲ  ] 

596 1577 2856 3815 

ортофосфатні  

[or t o  os atʲnʲ  ] 

682 1877 2847 3936 

Диктор КАО молодь Ж Диктор ВСА молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/f/ 

фа [ a] 941 2154 2923 3874 885 1913 3304 4337 

фо [  o] 704 1690 3493 4065 926 1886 2763 3832 

фе [ e] 945 2076 3054 3987 

фи [ ɪ] 907 2201 3263 3902 

фу [  u] 739 1805 2922 4080 995 1998 2963 4275 

фі [ ʲi] 801 2445 3198 4003 827 1969 3039 4202 

фу! [  u] 1101 2490 3208 4234 

фа [ a] 2 

фе!  [ e] 1023 2299 3265 4151 

фо [  o] 2 

фу [͕fu] 2 

афа [a a] 831 1944 3150 3954 

фарба [farba] 1013 2066 2988 3876 

ферт [ ert] 949 2174 3125 3944 

факт [ akt] 1048 2045 3033 3912 955 1877 2947 3866 

кафедра [ka e ra] 

фалити [ alɪtɪ] 988 2201 3291 4021 

уф [u  ] 1134 1535 1894 3606 

 уфо [u(   )o] 728 1928 3077 3911 886 1654 2464 4043 

фуркати [  urkatɪ] 955 2077 2934 3870 

фукати [  ukatɪ] 1204 2500 3121 4190 

фонетика 

[  o ne tɪka] 

формі [  ormʲɪ ] 

фотошоп 

[  ot os  op ] 
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іфі [i ʲi] 

фя [ ʲa] 

кафедра [ka e ra] 

міф [m' (v )] 816 2100 3123 4012 645 1890 3046 4286 

ефір [e ʲir] 

міфологема [mʲi  ol o e ma ] 

Афіни [a ʲ  nɪ ] 

Мефодій [me   o iῐ] 

беовульф [ eow ulʲ(v )] 

Франція [ rants ʲija] 

франк [ ra nk] 

фронт [ r o nt] 

рифма [rɪ ma ] 

парфюм [par  ʲu m] 

парфуми [par  ʲu mɪ ] 

туфлі [t u(v )lʲi] 

конфіденційність [k o nvʲi e nts ʲijnʲ  sʲtʲ] 

розграфлю [r oz ra ʲl  ̡u] 

тріумф [trʲiu m(v )] 

фільм [ ʲilʲm] 846 2240 3134 4066 

конвронтація [k o n r o ntats ʲija 

з фірмою [s  ʲirm o ju] 

ортофосфатні [or t o  os atʲnʲ  ] 

ортофосфатні  [or t o  os atʲnʲ  ] 

Диктор СГ молодь Ж Диктор ВМО молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/f/ 

фа [ a] 677 2084 3190 4361 1119 1977 2990 3925 

фо [  o] 1156 2532 3028 3434 

фе [ e] 942 1932 2972 3816 

фи [ ɪ] 913 1874 2980 3763 

фу [  u] 1378 2206 3102 3671 

фі [ ʲi] 800 2550 3124 4326 

фу! [  u] 852 1762 2960 3654 

фа [ a] 2 

фе!  [ e] 889 1832 2871 3855 

фо [  o] 2 

фу [͕fu] 2 

афа [a a] 913 1874 2980 3763 

фарба [ ar a] 1101 2047 3079 3763 

ферт [ ert] 814 2033 2774 3554 

факт [ akt] 

кафедра [kafedra] 

фалити [ alɪtɪ] 

уф [u  ] 
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 уфо [u(   )o] 1378 2206 3102 3671 

фуркати [  urkatɪ] 1347 1953 2974 3405 

фукати [  ukatɪ] 

фонетика 

[  o ne tɪka] 

формі [  ormʲɪ ] 

фотошоп 

[  ot os  op ] 

іфі [i ʲi] 

фя [ ʲa] 630 1707 2872 4250 

кафедра [ka e ra] 

міф [m' (v )] 800 2550 3124 4326 

ефір [e ʲir] 

міфологема [mʲi  ol o e ma ] 1109 2677 3453 4981 

Афіни [a ʲ  nɪ ] 

Мефодій [me   o iῐ] 

беовульф [ eow ulʲ(v )] 

Франція [ rants ʲija] 

франк [ rank] 

Диктор БОВ дорослий Ж ДикторГАО молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/f/ 

фа [ a] 1306 1878 3102 3834 375 1957 3022 4058 

фо [  o] 775 2195 3173 4694 

фе [fe] 906 1801 2904 3879 

фи [ ɪ] 1121 2233 3254 3812 

фу [  u] 729 2072 2963 4338 

фі [ ʲi] 

фу! [  u] 

фа [ a] 2 

фе!  [ e] 

фо [  o] 2 

фу [ ͕fu] 2 863 1954 2277 4374 

афа [a a] 

фарба [ ar a] 912 1854 3123 4100 

ферт [ ert] 1301 2399 3300 4199 

факт [ akt] 

кафедра [ka e ra] 

фалити [ alɪtɪ] 

уф [u  ] 893 2371 2981 3850 

 уфо [u(   )o] 737 1835 2946 4196 

фуркати [  urkatɪ] 830 2029 3011 4476 

фукати [  ukatɪ] 

фонетика 

[  o ne tɪka] 

формі [  ormʲɪ ] 
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фотошоп 

[  ot os  op ] 

іфі [i ʲi] 699 1987 3300 3985 

фя [ ʲa] 

кафедра [ka e ra] 

міф [m' (v )] 1052 2014 3061 4178 

ефір [e ʲir] 

міфологема [mʲi  ol o e ma ] 

Афіни [a ʲ  nɪ ] 704 2123 2867 3845 

Мефодій [me   o iῐ] 912 1456 2756 3503 

беовульф [ eow ulʲ(v )] 

Франція [ rants ʲija] 

франк [ rank] 900 1900 2950 4050 

фронт [ r o nt] 

рифма [rɪ ma ] 

Диктор ЯСС молодь Ж Диктор ЦОД молодь Ж 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/f/ 

фа [ a] 905 1709 2925 4331 755 1678 2790 3788 

фо [  o] 809 1843 3200 3904 702 1788 3113 3987 

фе [ e] 1056 2034 3150 3960 1032 2120 3221 3962 

фи [ ɪ] 1176 2045 2801 4054 1239 2390 3232 3977 

фу [  u] 808 2229 3100 3856 

фі [ ʲi] 1173 2335 3145 4097 

фу! [  u] 1250 2129 2977 3987 

фа [ a] 2 

фе!  [ e] 

фо [  o] 2 

фу [ ͕fu] 2 

афа [a a] 759 1775 3150 3974 

фарба [ ar a] 955 1945 2756 3809 775 1805 2832 3987 

ферт [ ert] 1104 1855 2988 4027 989 2126 3125 3986 

факт [ akt] 

кафедра [ka e ra] 

фалити [ alɪtɪ] 

уф [u  ] 

 уфо [u(   )o] 743 1792 2988 3902 

фуркати [  urkatɪ] 958 1909 2884 4065 

фукати [  ukatɪ] 

фонетика 

[  o ne tɪka] 

формі [  ormʲɪ ] 815 2056 3275 4033 

фотошоп 

[  ot os  op ] 

іфі [i ʲi] 752 2045 2921 3891 

фя [ ʲa] 



338 

кафедра [ka e ra] 

міф [m' (v )] 855 1899 2721 4103 1092 2156 3336 3977 

ефір [e ʲir] 

міфологема [mʲi  ol o e ma ] 788 1865 3196 3880 

Афіни [a ʲ  nɪ ] 696 1956 2967 4127 

Мефодій [me   o iῐ] 997 1809 2467 3765 

беовульф [ eow ulʲ(v )] 

Франція [ rants ʲija] 

франк [ rank] 1337 2401 3267 4209 

Диктор ВБ молодь Ч Диктор РСМ дорослий Ч 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/f/ 

фа [ a] 1026 2190 2991 4088 

фо [  o] 900 1813 2965 3849 

фе [ e] 922 1766 2814 3950 

фи [ ɪ] 1004 1654 2788 3834 

фу [  u] 1191 2428 3071 4216 

фі [ ʲi] 706 1976 2829 3874 

фу! [  u] 1011 2342 3155 3802 

фа [ a] 2 843 1972 2921 4109 

фе!  [ e] 

фо [  o] 2 

фу [ ͕fu] 2 

афа [a a] 

фарба [farba] 907 1800 3053 4036 

ферт [ ert] 1301 2399 3300 4199 

факт [ akt] 

кафедра [ka e ra] 

фалити [ alɪtɪ] 

уф [u  ] 1077 2110 3088 4010 

 уфо [u(   )o] 807 1931 2922 4096 

фуркати [  urkatɪ] 1150 2008 3111 3887 

фукати [  ukatɪ] 1030 2122 3007 4012 

фонетика 

[  o ne tɪka] 

фотошоп 

[  ot os  op ] 

іфі [i ʲi] 766 1988 3008 3865 

фя [ ʲa] 817 1483 3302 4690 

кафедра [ka e ra] 

міф [m' (v )] 1167 2014 2659 3688 

ефір [e ʲir] 

міфологема [mʲi  ol o e ma ] 

Афіни [a ʲ  nɪ ] 751 2058 2885 3870 

Мефодій [me   o iῐ] 902 1666 2987 3931 

франк [ rank] 96 1900 2950 4050 
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Додаток К 

Осцилограми і спектрограми /m/ 

Додаток К.1. ГАО ма [    ] F= 171+1209+2353+3606 (визначено вручну, 

показники за Praat F=1006+2088+3299+4441)

Додаток К.2. РСМ мі [mʲ  ] F=289+2364+2389+3430

Додаток К.3. РСМ мо [   ] F=248+1514+2528+3494
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Додаток К.4. ПОЮ обман [obᵐmᵐ  n] F=263+863+2615+3294

Додаток К.5. ПОЮ вислідом із синтагми «є вислідом» [ʋ slʲi    mᶬ] 

F=401+995+2488+2796 
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Додаток Л 

Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) 

Додаток Л.1. Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) у БОВ 

Додаток Л.1.1. БОВ ма 
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Додаток Л.1.2. БОВ мо 
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Додаток К.1.3. БОВ ме 
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Додаток Л.1.4. БОВ ми 
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Додаток Л.1.5. БОВ му 
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Додаток Л.1.6. БОВ мі 
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348 

Додаток Л. 1.7. БОВ мене 

Додаток Л. 1.8. БОВ мікро – однобічне розімкнення 

Додаток Л.1.9. БОВ мною 

Додаток Л.1.10. БОВ Ом 
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Додаток Л.2 

Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) у ПОЮ 

Додаток Л.2.1. ПОЮ ма 

Додаток Л.2.2. ПОЮ мо 
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Додаток Л.2.3. ПОЮ ме 
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Додаток Л.2.4. ПОЮ ми 
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Додаток Л.2.5. ПОЮ му 
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Додаток Л.2.6. ПОЮ мі 

 

 

 

 
Додаток Л.2.7. ПОЮ фаза зімкнення Ом 
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Додаток Л.2.8. ПОЮ Парфуми – початок зімкнення, вплив попереднього 

голосного 

 
Додаток Л.2.9. ПОЮ мікро – фазі зімкнення 

 
 

Додаток Л.3 

Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) у РСМ 

Додаток Л.3.1. РСМ ма 
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Додаток Л.3.2. РСМ мо 
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Додаток Л.3.3. РСМ ме 
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Додаток Л.3.4. РСМ ми 
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Додаток Л.3.5. РСМ му 
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Додаток Л.3.6. РСМ мі 

 

 

 

 
Додаток Л.3.7.РСМ ему 
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Додаток Л.4 

Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) у ВСА 

Додаток Л.4.1. ВСА ма 
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Додаток Л.4.2. ВСА мо 
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Додаток Л.4.3. ВСА ме 

 

 

 

 
Додаток Л.4.4. ВСА ми 
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Додаток Л.4.5. ВСА му 
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Додаток Л.4.6. ВСА мі 
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Додаток М 

Форматне значення/m/ 

 

 Диктор ЦТВ молодь Ж Диктор КАО молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/m/         

ма [ma] 533 1521 3198 4233 440 1628 3048 4218 

мо [m o] 551 1709 3765 4321 593 2300 3630 4600 

му [m u] 621 1834 3277 4432 640 1917 2474 3143 

ме [me] 431 1624 3165 4235 483 1664 3064 4500 

ми [mɪ] 468 1987 3134 4316 510 1854 3142 4416 

мі [mʲi] 423 2198 3254 4321 648 1699 2900 4275 

         

Мама [   m a] 541 1521 3032 4011     

маМа [ma    ] 546 1532 3199 4065 441 1181 2922 4021 

ему [e m u ] 637 1847 3198 4154 497 1447 2530 3711 

ама [a ma ]         

морж [m o rz ]         

мене [me ne ] 501 1533 2898 4001 643 1573 2781 4120 

мною [mno ju]         

Ом [omᶬ]         

мам [ma m] 466 1844 3220 4177 406 1968 3320 4522 

мам [ma m] 567 1917 3433 4309 513 2779 3420 4443 

парфюМ [par  u m ] 588 1893 3343 4202 508 1773 3274 4200 

тріумф [trʲiu m  ] 643 1743 2964 4123 542 1188 2812 4100 

Форумі [  or u mʲ  ] 588 1965 3321 4054 590 1757 3171 3800 

обман [o  m a n] 512 1478 3012 3987 706 1959 3451 4483 

Міміка [mʲ  mʲ  ka] 467 1984 2901 3976 363 1387 2695 3797 

міміка [mʲ  mʲ  ka] 456 2180 3012 4024 507 1396 2787 4079 

змія [zʲmʲ  ja] 499 2201 3356 4245 468 1876 3286 4322 

сміх [sʲmʲ   ] 434 1902 3356 4025 482 1195 2500 3879 

фільм [ ʲilʲm] 512 1832 3143 4115 478 1746 3199 4199 

мя [mʲa]         

є вислідом [ʋɪslʲi  o mᶬ]         

міфологема [ ʲ    ol o e ma ] 

 

        

міфологема [mʲ    ol o e ma ] 

 

        

 

 Диктор ЯСС молодь Ж Диктор ЦОД молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/m/         

ма [ma] 444 1500 2899 4023 255 1322 2740 4012 

мо [m o] 354 1306 2756 4044 285 1363 2843 4143 

му [m u] 280 1680 2680 3987 357 1476 2643 4004 

ме [me] 408 1338 2785 4066 266 1601 2743 4012 
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ми [mɪ] 558 1653 3133 4015 250 1201 2640 3900 

мі [mʲi] 756 2253 3207 4500 243 1731 2865 3988 

         

Мама [   m a] 545 1598 3028 3948 431 1366 2785 4043 

маМа [ma    ] 267 1273 3136 4094     

ему [e m u ] 290 1504 2809 3976 350 1501 2644 3967 

ама [a ma ]     240 1312 2890 3980 

морж [m o rz ]     273 1371 2892 3940 

мене [me ne ]     377 1432 2891 3988 

мною [mno ju]     455 1578 2791 4044 

Ом [omᶬ]     340 1409 2968 3843 

мам [ma m]         

мам [ma m]         

парфюМ [par  u m ]         

тріумф [trʲiu m  ]         

Форумі [  or u mʲ  ]         

обман [o  m a n]         

Міміка [mʲ  mʲ  ka]         

міміка [mʲ  mʲ  ka]         

змія [zʲmʲ  ja]         

сміх [sʲmʲ   ]         

фільм [ ʲilʲm]         

мя [mʲa]         

є вислідом [ʋɪslʲi  o mᶬ]         

міфологема [mʲ    ol o e ma ] 

 

    400 1300 2500 3700 

міфологема [mʲ    ol o e ma ] 

 

    330 1300 2100 3700 

мефодій [me   o ʲiῐ] 

 
 

    330 1400 2600 3300 

 

 Диктор СГ молодь Ж Диктор ВМО молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/m/         

ма [ma] 456 1618 2881 4209 344 1412 2830 4032 

мо [m o]     395 1475 2935 4375 

му [m u]         

ме [me]     345 1430 2890 3486 

ми [mɪ]     320 1201 2640 3900 

мі [mʲi]     413 1761 2800 4339 

         

Мама [   m a]     521 1570 2842 3999 

маМа [ma    ]         

ему [e m u ]     299 1407 2605 4136 

ама [a ma ]     266 1243 2771 3673 

морж [m o rz ]     275 1196 2797 3959 

мене [me ne ]     543 1576 2851 4200 



368 
 

мною [mno ju]     279 1108 2784 4029 

Ом [omᶬ]     355 1309 2908 3779 

мам [ma m]         

мам [ma m]         

парфюМ 

[par  u m ] 

        

тріумф [trʲiu m  ]         

Форумі [  or u mʲ  ]         

обман [o  m a n]         

Міміка [mʲ  mʲ  ka]         

міміка [mʲ  mʲ  ka]         

змія [zʲmʲ  ja]         

сміх [sʲmʲ   ]         

фільм [ ʲilʲm]         

мя [mʲa] 526 1728 2904 4139     

є вислідом [ʋɪslʲi  o mᶬ]       

 

 Диктор ВБ молодь Ч ДикторГАО молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/m/         

ма [ma] 383 1151 2061 2794 988 2069 3238 4402 

сміх [sʲmʲ   ]         

фільм [ ʲilʲm]         

мя [mʲa] 361 1618 2586 3878 471 1898 3172 4236 

є вислідом [ʋɪslʲi  o mᶬ]       

 

 Диктор ПОЮ молодь Ж Диктор ВСА молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/m/         

ма [ma] 342 1321 3008 4317 330 1423 3014 4054 

мо [m o] 293 1433 3070 4210 343 1234 2989 3987 

му [m u] 470 1617 2977 3976 368 1543 2865 3986 

ме [me] 493 1761 3011 4234 403 1601 3123 4023 

ми [mɪ]  511 1906 3322 4466 390 1843 3132 4032 

мі [mʲi]  448 1999 2932 4375 358 1976 2921 4077 

         

Мама [   m a] 331 1306 2905 3943 323 1383 3006 3999 

маМа [ma    ] 388 1481 2922 4021 341 1241 2965 4065 

ему [e m u ] 397 1647 2930 3891 407 1547 2976 3911 

ама [a ma ] 280 1412 2992 4080 321 1388 2963 3987 

морж [m o rz ] 293 1372 2972 3901 299 1236 2843 3981 

мене [me ne ] 445 1473 2881 3920 367 1544 2799 4003 

мною [mno ju] 398 1328 2985 3944 437 1599 2831 4008 

Ом [omᶬ] 540 1709 3268 4279 402 1708 3122 4044 

мам [ma m] 306 1468 3020 4027 416 2068 3490 4072 
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мам [ma m] 503 1779 3420 4443 444 1888 3222 4065 

парфюМ [par  u m ] 511 1673 3254 4103 478 1893 3364 4200 

тріумф [trʲiu m  ] 453 1654 3012 4211 442 1248 2987 4104 

Форумі [  or u mʲ  ] 390 1957 3071 4167 290 1743 2971 3834 

обман [o  m a n] 663 1263 3015 4334 277 1100 2545 3794 

Міміка [mʲ  mʲ  ka]     313 1987 2995 3987 

міміка [mʲ  mʲ  ka]     307 1876 2987 4119 

змія [zʲmʲ  ja] 338 1902 3233 4012 388 1976 3186 4222 

сміх [sʲmʲ   ] 354 1895 2800 4079 382 1655 2830 3979 

фільм [ ʲilʲm] 479 1946 3219 4069 475 1676 3279 4099 

мя [mʲa]         

є вислідом 

[ʋɪslʲi  o mᶬ]  

401 995 2488 2796 412 1235 2888 3996 

міфологема [ ʲ    ol o e ma ]        

міфологема [mʲ    ol o e ma ]        

мефодій [me   o ʲiῐ]         

бомба [  o m a] 398 1825 3244 4323 318 1325 3044 3823 

 

 Диктор БОВ дорослий Ж Диктор РСМ дорослий Ч 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/m/         

ма [ma] 246 1261 2908 3987 336 1341 3008 4082 

мо [m o] 232 1223 2970 3980 321 1423 3072 3932 

му [m u] 370 1317 2943 3902 467 1511 3147 4032 

ме [me] 293 1701 3111 4004 333 1681 3211 3908 

ми [mɪ]  211 1722 3082 3966 367 1902 3077 3943 

мі [mʲi]  208 1849 3032 4075 332 2006 3322 4127 

         

Мама [   m a] 251 1206 2902 3903 365 1366 2999 4003 

маМа [ma    ] 288 1281 2942 4111 382 1381 3087 4021 

ему [e m u ] 377 1637 2912 3991 471 1807 3112 4087 

ама [a ma ] 282 1212 3092 4032 384 1392 3122 3902 

морж [m o rz ] 271 1366 2966 3932 307 1236 2862 3872 

мене [me ne ] 345 1488 2981 4020 374 1433 3055 4043 

мною [mno ju] 298 1408 3085 4044 304 1604 3288 4122 

Ом [omᶬ] 440 1719 3438 4289 443 1614 3228 4082 

мам [ma m] 289 1328 3113 4112 344 1458 3013 4072 

мам [ma m] 403 1479 3220 4043 413 1672 3230 4003 

парфюМ [par  u m ] 411 1573 3154 4003 401 1602 3021 3988 

тріумф [trʲiu m  ] 403 1594 3112 4011 511 1765 3465 4211 

Форумі [  or u mʲ  ] 290 1932 3001 3988 365 2002 3221 4081 

обман [o  m a n] 363 1363 2915 3934 401 1403 3015 4211 

Міміка [mʲ  mʲ  ka]         

міміка [mʲ  mʲ  ka]         

змія [zʲmʲ  ja] 238 1832 3113 3912 337 1932 3205 3932 

сміх [sʲmʲ   ] 254 1795 3000 3879 356 1985 3211 4211 
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фільм [ ʲilʲm] 433 1546 3019 3969 437 1666 3432 3969 

мя [mʲa]         

є вислідом 

[ʋɪslʲi  o mᶬ]  

386 1404 2631 3974     

міфологема [ ʲ    ol o e ma ]        

міфологема [mʲ    ol o e ma ]        

мефодій [me   o ʲiῐ]         

бомба [  o m a] 398 1825 3244 4323 746 2500 3339 4600 

м'якого [mʲa k o  o]     277 2145 3001 3989 
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Додаток Н  

Осцилограми і спектрограми /b/ 
Додаток Н.1. ПОЮ хліб [hlʲib] F=223+1397+2466+3562

 
Додаток Н.2. БОВ оббивати [ob: watɪ] F=293+854+2502+3741 

 
Додаток Н.3. ЦОД бо [   ] F=220+1306+2534+3900 
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Додаток Н.4. ЦОД бі [bʲi] F=237+1287+2400+3006 
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Додаток О 

Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису) 

 

Додаток О.1. Губна динаміка / / (стоп-кадри з відеозапису)у БОВ 

Додаток О.1.1. БОВ ба 
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Додаток О.1.2. БОВ бо 
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Додаток О.1.3. БОВ бе 
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Додаток О.1.4. БОВ би 
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Додаток О.1.5. БОВ бу 

 

 

 

 



378 
 

 

 
Додаток О.1.6. БОВ бі 
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Додаток О.2. 

Губна динаміка /b/ (стоп-кадри з відеоапису) у ПОЮ 

Додаток О.2.1. ПОЮ ба 
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Додаток О.2.2. ПОЮ бо 
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Додаток О.2.3. ПОЮ бе 
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Додаток О.2.4. ПОЮ би 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



383 
 

Додаток О.2.4. ПОЮ бу 
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Додаток О.2.6. ПОЮ бі 

 

 

 
 

Додаток О.3. 

Губна динаміка /b/ (стоп-кадри з відеозапису) у РСМ 

Додаток О.3.1. РСМ ба 
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Додаток О.3.2. РСМ бо 
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Додаток О.3.3. РСМ бе 

 

 

 

 
Додаток О.3.4. РСМ би 
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Додаток О.3.5. РСМ бу 
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Додаток О.3.6. РСМ бі 
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Додаток О.4. 

Губна динаміка /b/ (стоп-кадри з відеозапису) у ВСА 

Додаток О.4.1. ВСА ба 
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Додаток О.4.2. ВСА бо 
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Додаток О.4.3. ВСА бе 

 

 

 

 

 
Додаток О.4.4. ВСА би 

 



392 
 

 

 

 

 
Додаток О.4.5. ВСА бу 
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Додаток О.4.6. ВСА бі 
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Додаток П 

Формантне значення /b/ 

 Диктор ЦТВ молодь Ж Диктор ПОЮ молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/b/         

ба [ a] 218 1299 2698 3410 221 1205 2616 3556 

бо [  o] 228 1257 2702 4105 240 1471 2690 3641 

бе [ e] 236 1311 2844 3955 236 1239 2543 3544 

би [ ɪ]  388 1733 2901 4000 269 1339 2524 3532 

бу [  u] 409 1669 2900 4034 239 1215 2540 3422 

бі [ ʲi]  438 1972 3066 4012 249 1650 2560 3766 

         

баба [baba]         

баба [baba]         

абат [a at]         

баран [ ar n]         

бор [  or]         

абу [a  u]         

бя [ ʲa]         

б'ю [  ʲu]         

губ [  u  ] 374 1467 3014 4064 367 1476 3049 4043 

губи [  u   ]         
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гриб [ r  ]         

обвал [o  wal]         

бомба [   mba] 336 1538 3253 4383 354 1445 3265 4345 

бомба [  om a] 384 1565 3232 4446 352 1476 3291 4465 

бугор [  u  or]         

хліб [ lʲi ] 376 1876 3134 4065 412 1888 3154 4076 

боротьба [  or o ʲ a]        

боротьба [  or o ʲ a]        

просьба [pr ozʲba]         

обставини [o  staʋ n ]        

губка [  u(p )ka] 367 1985 3283 4325 423 2198 3243 4333 

голубка 

[  ol u(p )ka] 

382 1775 3353 4262 434 1754 3344 4211 

піднебіння [pʲi n  ʲinʲ: ]        

більше [ ʲilʲs e]         

безпека [ e(zs)peka]        

оббивати [o  : wat ]         

добити [  o ɪtɪ]     282 1334 2522 3796 

 
 Диктор КАО молодь Ж Диктор ВСА молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/b/         

ба [ a] 253 1389 2524 3722 279 1319 2886 4108 

бо [  o] 217 1361 2638 3712 265 1187 2705 3501 

бе [ e] 224 1319 2633 3888 278 1146 2829 3502 

би [ ɪ]  337 1611 2799 3810 261 1410 2632 3373 

бу [  u] 249 1855 3311 4411 225 1451 2721 3365 

бі [ ʲi]  234 1991 3133 4322 212 1537 2613 3437 

         

баба [baba]         

баба [baba]         

абат [a at]         

баран [ ar n]         

бор [  or]         

абу [a  u]         

бя [ ʲa]         

б'ю [  ʲu]         

губ [  u  ] 334 1412 3079 4056 521 1406 3080 4041 

губи [  u   ]         

гриб [ r  ]         

обвал [o  wal]         

бомба [   mba] 387 1411 2942 3723 233 1222 2729 3399 

бомба [  om a] 256 1489 2891 3756 238 1229 2429 3278 

бугор [  u  or]         
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хліб [ lʲi ] 473 1832 3118 4087 492 1840 3109 4039 

боротьба [  or o ʲ a]        

боротьба [  or o ʲ a]        

просьба [pr ozʲba]         

обставини [o  staʋ n ]        

губка [  u(p )ka] 433 2193 3267 4321 422 2199 3244 4300 

голубка 

[  ol u(p )ka] 

467 1789 3380 4221 468 1798 3329 4200 

піднебіння [pʲi n  ʲinʲ: ]        

більше [ ʲilʲs e]         

безпека [ e(zs)peka]        

оббивати [o  : wat ]         

добити [  o ɪtɪ]         

 
 Диктор ВБ молодь Ч Диктор ЯСС молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/b/         

ба [ a] 623 1008 2714 3990 467 1517 3173 4236 

бо [  o]     627 1853 3184 4127 

бе [ e]     485 1786 3072 3935 

би [ ɪ]      542 1968 3184 4263 

бу [  u]     676 2042 3324 4439 

бі [ ʲi]      565 1987 3136 4373 

         

баба [baba]         

баба [baba]         

абат [a at]         

баран [ ar n]         

бор [  or]         

абу [a  u]         

бя [ ʲa] 236 1243 1955 2947     

б'ю [  ʲu]         

губ [  u  ]     587 1471 3019 4039 

губи [  u   ]         

гриб [ r  ]         

обвал [o  wal]         

бомба [   mba]     356 1881 3283 4374 

бомба [  om a]     576 1815 3234 4473 

бугор [  u  or]         

хліб [ lʲi ]     477 1864 3186 4073 

боротьба [  or o ʲ a]        

боротьба [  or o ʲ a]        

просьба [pr ozʲba]         

обставини [o  staʋ n ]        

губка [  u(p )ka]     487 2183 3228 4374 
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голубка [  ol u(p )ka]    419 1723 3341 4266 

піднебіння [pʲi n  ʲinʲ: ]        

більше [ ʲilʲs e]         

безпека [ e(zs)peka]        

оббивати [o  : wat ]         

добити [  o ɪtɪ]         

 
 Диктор ЦОД молодь Ж Диктор ВМО молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/b/         

ба [ a] 446 1584 3175 4244 443 1384 2967 3932 

бо [  o] 658 1857 3168 4165 323 1527 3134 4145 

бе [ e] 452 1744 3034 3976 518 1797 3077 3959 

би [ ɪ]  525 1966 3145 4228 595 1944 3183 4044 

бу [  u] 663 2023 3356 4449 647 1857 3385 4096 

бі [ ʲi]  569 1965 3165 4329 662 2072 3043 4038 

         

баба [baba]         

баба [baba]         

абат [a at]         

баран [ ar n]         

бор [  or]         

абу [a  u]         

бя [ ʲa]         

б'ю [  ʲu]         

губ [  u  ] 594 1432 3039 4048 772 2300 3500 4400 

губи [  u   ]     407 1101 2950 4092 

гриб [ r  ]     859 2100 3342 4086 

обвал [o  wal]         

бомба [   mba] 383 1819 3227 4373     

бомба [  om a] 582 1871 3236 4457     

бугор [  u  or]         

хліб [ lʲi ] 488 1876 3145 4073 593 2162 3096 4200 

боротьба [  or o ʲ a]        

боротьба [  or o ʲ a]        

просьба [pr ozʲba]         

обставини [o  staʋ n ]        

губка [  u(p )ka] 454 2144 3249 4397     

голубка 

[  ol u(p )ka] 

434 1765 3352 4265     

піднебіння [pʲi n  ʲinʲ: ]        

більше [ ʲilʲs e]         

безпека [ e(zs)peka]        

оббивати [o  : wat ]         

добити [  o ɪtɪ]         
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 Диктор БОВ дорослий Ж Диктор РСМ дорослий Ч 

 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

/b/         

ба [ a] 214 994 2508 3865 209 1733 2690 4010 

бо [  o] 298 1158 2548 3971 250 1386 2213 3567 

бе [ e] 308 1173 2547 3987 214 1733 2563 4026 

би [ ɪ]  298 1290 2654 3613 266 1170 2287 3502 

бу [  u] 279 1414 2590 3906 231 1412 2391 3545 

бі [ ʲi]  306 1170 2817 3552 215 1897 2865 4103 

         

баба [baba]         

баба [baba] 704 1212 2506 3974     

абат [a at] 652 1170 2984 3942 595 1170 2817 3552 

баран [ ar n] 312 1649 2826 4031     

бор [  or] 347 1692 2912 4084     

абу [a  u] 445 971 2744 3750     

бя [ ʲa]         

б'ю [  ʲu] 482 1927 3149 4300     

губ [  u  ] 526 1600 3191 4182 472 1356 2898 4139 

губи [  u   ] 588 1874 3026 3784 383 1009 2827 4059 

гриб [ r  ] 484 1174 2672 3847 449 1594 2768 3916 

обвал [o  wal]         

бомба [   mba] 510 2059 3386 4300 417 1503 2953 4120 

бомба [  om a] 311 1269 2990 3900 208 1083 2449 4050 

бугор [  u  or] 474 1662 3089 4200 401 2110 3280 4300 

хліб [ lʲi ] 405 2039 3240 4150 457 1926 2912 4022 

боротьба [  or o ʲ a] 442 1371 2733 3992 450 2180 3400 4400 

боротьба [  or o ʲ a] 375 1584 3023 4132 330 1688 2760 3670 

просьба [pr ozʲba] 306 1212 2688 3818 527 2001 3160 3772 

обставини [o  staʋ n ] 613 1086 3004 4089 425 1057 3124 3678 

губка [  u(p )ka] 528 1838 2935 3989 763 2260 3490 4374 

голубка [  ol u(p )ka] 735 1797 3100 4320 701 2670 3515 4505 

піднебіння 

[pʲi n  ʲinʲ: ] 

444 1340 2838 4013     

більше [ ʲilʲs e] 433 1736 2743 3983 330 1300 2700 3800 

безпека [ e(zs)peka] 381 1618 2898 4135     

оббивати [o  : wat ] 293 854 2502 3741     

добити [  o ɪtɪ]         

 
 Диктор ГАО молодь Ж 

 F1 F2 F3 F4 

/b/     

ба [ a] 234 1497 2734 3905 

бо [  o]     
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бе [ e]     

би [ ɪ]      

бу [  u]     

бі [ ʲi]      

     

баба [baba]     

баба [baba]     

абат [a at]     

баран [ ar n]     

бор [  or]     

абу [a  u]     

бя [ ʲa] 240 1741 2908 3814 

б'ю [  ʲu]     
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Додаток Р 

/p/ на осцилограмах і спектрограмах 
Додаток Р. 1. БОВ па [pa]  

 
Додаток Р.2.ПОЮ підписати [pʲidp sat ] 

 
Додаток Р.3. БОВ по [  o] 
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Додаток Р.4. БОВ посипав [p  osɪpa ] з синтагми «посипав сповна»: губний 

виступає в ініціальній позиції й інтервокальній 
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Додаток С 

Губна динаміка /р/ (стоп-кадри з відеозапису) 

 

Додаток С.1. Губна динаміка /р/ (стоп-кадри з відеозапису) у БОВ 

Додаток С.1.1. БОВ па 
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Додаток С.1.2. БОВ по 
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Додаток С.1.3. БОВ пе 
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Додаток С.1.4. БОВ пи 
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Додаток С.1.5. БОВ пу 
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Додаток С.1.6. БОВ пі 
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Додаток С.2. 

Губна динаміка /р/ (стоп-кадри з відеозапису) у ПОЮ 

Додаток С.2.1.ПОЮ па 

 

 

 

 

 
Додаток С.2.2.ПОЮ по 
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Додаток С.2.3.ПОЮ пе 

 



410 
 

 

 

 

 

 
Додаток С.2.4.ПОЮ пи 
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Додаток С.2.5.ПОЮ пу 
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Додаток С.2.6.ПОЮ пі 

 

 

 
 

Додаток С.3. 

Губна динаміка /р/ (стоп-кадри з відеозапису) у РСМ 

Додаток С.3.1. РСМ па 
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Додаток С.3.2. РСМ по 
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Додаток С.3.3. РСМ пе 
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Додаток С.3.4. РСМ пи 
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Додаток С.3.5. РСМ пу 
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Додаток С.3.6. РСМ пі 
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Додаток С.4. 

Губна динаміка /р/ (стоп-кадри з відеозапису) у ВСА 

Додаток С.4.1. ВСА па 
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Додаток С.4.2. ВСА по 
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Додаток С.4.2. ВСА пе 
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Додаток ТС.4.4. ВСА пи 

 

 

 

 

 
Додаток С.4.1. ВСА пу 
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Додаток С.4.1. ВСА пі 
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