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Потреба зміцнення і розширення суспільних функцій української мови як 

державної передбачає зростання уваги до культури українського мовлення, 

засадиичим складником якої є фонетична нормативність. Відомо, що звукова 

система найстійкіша до змін і новацій, що мало б позначатися на сталості 

орфоепічних норм. Проте лінгвісти дедалі частіше зауважують загальну 

тенденцію кількох останніх десятиліть до зниження загального рівня якості 

вимови насамперед на сегментному рівні. Це стосується різних видів компресії 

слова; нечіткості артикуляції переходів, оглушення дзвінких приголосних у 

кінці та всередині слова, пом’якшення шиплячих тощо. Розуміння проблеми 

спричиняє потребу актуалізації норми у вимовній практиці. З огляду на це 

робота Олександри Андріївни Касьянової беззаперечно актуальна та

перспективна.

Попри відомі сьогодні достатньо ґрунтовні описи приголосних, 

насамперед їхніх артикуляційних ознак (О.Синявський, Г.Шило, 

М.Наконечний, П. Коструба, Н.Тоцька, Л.Прокопова, Т.Бровченко, Л.Скалозуб, 

В.Брахнов, Л.Хоменко, Л.Українець, О.Бас-Кононенко), дистрибуції фонем 

(В. Перебийніс, Т. Бровченко, С.Сеньків), комбінаторних та позиційних змін 

звуків у мовному потоці (В.Брахнов, Л.Хоменко, Л.Українець), в українській 

фонетиці досі не створено Фонетичного атласу української мови з 

характеристикою кожного звука, його параметрів і виявів. Запропоновану 

дисертацію можемо потрактовувати як один із компонентів такого атласу, адже 

Олександра Андріївна запропонувала комплексне дослідження артикуляційних 

і акустичних ознак губних приголосних із урахуванням поєднання губної та
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язикової роботи, їх слуховий та фонологічний аналіз. Важливо, що в дисертації 
губні приголосні схарактеризовано не лише в ізольовано вимовлених складах, 

увагу приділено змінам на синтагматичному рівні, тобто звуковим змінам, 

пов’язаним зі структурою складу / слова, позицією фонеми в межах складу / 

слова (с. 15).

Рецензована праця має традиційну для робіт такого зразка структуру: 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку опрацьованих 

джерел і додатків. Репрезентація текстового матеріалу добре структурована, 

стиль викладу чіткий, дисертантка здебільшого витримує мовностилістичні 

настанови наукового дискурсу, зрозуміло формулює основні положення й 

висновки, виважено обґрунтовує свою позицію.

У вступній частині представлено необхідні положення про актуальність, 

мету й завдання, об’єкт і предмет, методи, наукову новизну, теоретичне 

значення, практичну цінність тощо.

Умотивованим уважаємо вибір комплексу методів дослідження. Важливо, 

що вперше в одній роботі для аналізу приголосних поєднано два основних 

аспекти вияву звуків -  артикуляційний та акустичний. Щоправда, під час опису 

помилково до прийомів акустичного аналізу зараховано аудитивний, або 

слуховий (с. 19), що, насправді, становить окремий аспект експериментально- 

фонетичного дослідження, який зазвичай передує інструментальному 

(акустичному) аналізу.

Вірогідність отриманих результатів зумовлена вдало підібраним 

фактичним матеріалом -  схарактеризовано зафіксоване за спеціальною 

програмою мовлення 13 дикторів загальною тривалістю понад 2 години. 

Установлення звукового поля губних фонем на матеріалі українського 

літературного мовлення, визначення якісних ознак цих звуків та окреслення 

меж діапазону варіативності приголосних ґрунтувалося на аналізі відео- (з 

візуалізованою артикуляцією) та аудіозаписів, палатограм, осцилограм, 

спектрограм сегментів усного мовлення (ізольовано вимовлених відкритих 

складів, слів, зв’язного тексту), створених у лабораторії експериментальної
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фонетики Інституту філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.

І Іерші два розділи дисертації -  зразок ретельного опрацювання літератури, 

вдумливого підходу до виокремлення найважливіших проблем, які поставали 

перед мовознавцями під час опису губних приголосних.

Лінгвісти останнім часом щораз менше досліджують мову в так званому 

«ідеальному» варіанті. Натомість актуалізовано увагу до чинників 

функціонування мовної системи з урахуванням впливу на мову соціальних 

факторів. При цьому основним об’єктом аналізу стає соціальний діалект або 

соціолскт, що відтворює особливості мовленнєвої діяльності в межах окремої 

соціальної групи. Кожен соціальний діалект -  це насамперед елемент 

стратифікаційної варіативності мови.

Дисертантка в першому розділі не лише простежує розвиток 

соціофонетичних досліджень зарубіжних і українських учених, а й оцінює 

критерії вибору соціальної групи, орієнтуючись на соціологічні студії. Увагу 

акцентовано на усталених позиціях формування соціальної групи, йдеться про 

врахування територіального, соціального діалектів, зважаючи на вікову, 

професійну, економічну диференціацію, тендерний критерій, кількісне 

представлення групи тощо.

Саме з таких позицій реалізовує мету дослідження Олександра Андріївна, 

обгрунтовуючи потребу аналізу варіативності губних приголосних на прикладі 

мовлення філологів -  групи, що має свій соціолект, якому на фонетичному рівні 

властива правильне наголошування слів, стримана емоційна інтонаційність, 

чітке артикулювання сегментів, що спричинене високим рівнем володіння 

вимовними нормами (с.49). Відповідно їхню мовну норму можна вважати 

літературною (зразковою), а їхнє мовлення показове щодо стійкості 

літературної норми. Таким чином, отримані під час дослідження результати 

уможливлюють висновки з проекцією на мовну систему.

Певні застереження, щоправда, викликає неоднорідність цієї групи. Ідеться 

про залучення студентів перших курсів. З одного боку, навчаючись на
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філологічному факультеті зі спеціальності українська мова, вони, справді, 

повинні володіти певними навичками нормативної вимови, проте фактори 

рідної та першої мови спілкування, мовного оточення, діалектного середовища, 

з якого вони вийшли, значною мірою впливають на їхнє мовлення (сама 

дисертантка зазначає про неоднорідність студентського середовища). З іншого 

боку, залучення таких інформантів може бути інформативним щодо 

встановлення повного поля звукової реалізації досліджуваних фонем, а 
особливо тих виявів, що перебувають на межі чи виходять за межі норми.

Інформативний підрозділ «Методологічна база дослідження 

варіативності звуків», де порівняно різні підходи фонетистів до вибору методів 

і способів дослідження. Важливим, на нашу думку, є перший етап 

експериментально-фонетичного дослідження, який стосується формування 

корпусу матеріалів для аналізу. З одного боку, реальне функціонування мови 

виявляється під час анонімного спостереження за мовленням, зафіксованим у 

природних комунікативних ситуаціях, під час безпосереднього спілкування з 

мовцем або прихованого запису діалогів і полілогів, що вможливлює 

нехтування, по-перше, фактором впливу експлоратора, по-друге, намагання 

інформанта підкреслити правильність (на його думку) реалізації того чи того 

мовного факту в разі, якщо він знає або зрозумів «приховані» мотиви 

дослідника та мету його роботи. Однак за таких умов постає чимала кількість 

лакун, заповнити які можна або маючи значний за обсягом корпус записаних 

текстів, або послуговуючись традиційним способом збору матеріалу -  наперед 

сформованим питальником. Крім цього, аналіз так званого реального мовлення 

ускладнює окремі елементи подальшого експериментально-фонетичного 

аналізу, насамперед пов’язаного з установленням артикуляційних, частково 

акустичних характеристик звуків. Олександра Андріївна пропонує поєднати два 

підходи, простеживши за спонтанним мовленням (записаним на диктофон і 

відео під час знайомства з інформантами та інструктування їх щодо перебігу 

експерименту) та читаним текстом (власне реалізацією підготовленої 

програми).
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Реалії та умови сучасного життя, дедалі більша його комп’ютеризація, 

переведення значного відсотка інформації (не лише в письмовій, але й в усній 
формі) у цифровий формат зумовлюють пошуки адекватного відтворення 

відомостей із можливістю подальшого їх дослідження. Одним із провідних у 

цьому напрямі є корпусний підхід до вивчення мовних засобів, що не лише дає 

змог у аналізувати великий обсяг мовного матеріалу, а й розширює можливості 

власне наукового пошуку. Актуальна сьогодні потреба напрацювання 

теоретичних засад і методологічної основи створення відкритого анотованого 

корпусу українського транскрибованого усного мовлення. Працюючи в цьому 

напрямі, дослідники розпрацьовують принципи індивідуалізованого 

транскрипційного запису для аудіотекстів. Часто при цьому намагаються 

поєднати уявлення про українські вимовні особливості та відтворення їх 

транскрипційними знаками з можливістю використання символів

Міжнародного фонетичного алфавіту. У запропонованій дисертації викладено 

основні суперечності та проблеми, які доводиться розв’язувати, працюючи над 

сформульованими питаннями. Важливе розуміння чинників розбіжності щодо 

транскрибування українського мовлення засобами Міжнародного фонетичного 

алфавіту. Олександра Андріївна наголошує, зокрема, на наявності різнорідних 

суб’єктивних спостережень та недостатній кількості інструментальних 

досліджень систем вокалізму і консонантизму на матеріалі сучасного 

українського мовлення; невизначеності місця окремих голосних і приголосних 

звукотипів у міжнародній класифікації; намаганні записати українську вимову 

вже наявними символами Міжнародного фонетичного алфавіту без урахування 

особливостей артикуляційної бази української мови (с. 68). Позитивним фактом 

є власне бачення використання символів МФА для транскрибування 

українських текстів, запропоновані корективи з урахуванням артикуляційно- 

акустичних особливостей українського мовлення. Щоправда, не з усіма з них 

можемо погодитися. Наприклад, дисертантка пропонує використовувати для 

фонеми /в/ кириличну літеру, зважаючи на те, що в міжнародній класифікації 

звукотипів поки не визначено місця для неї, а також на те, що українські
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мовознавці неодностайні щодо вияву її основного алофона (с. 65). Однак у 

МФА є графічно схожі позначення (зокрема для губно-губного дрижачого 
(№ 121) та дзвінкого губно-губного фрикативного (№ 127)), що вможливлює 

використання запропонованого символу лише в межах представленої роботи.

Пропозиція записувати точною фонетичною транскрипцією вимову губних 

звуків з усіма її особливостями, а вимову інших звуків (голосних і 

приголосних) відтворювати спрощеною транскрипцією (с. 65) спричиняє певну 

непослідовність та зумовлює порушення принципу єдності представлення 
звукового складу.

Важливою частиною дисертаційної праці є методологічний розділ. Хоч він 

до певної міри компілятивний, проте має беззаперечну практичну цінність, 

адже в сконденсованій формі відтворює інформацію про основні прийоми 

експериментально-фонетичного дослідження, а також найголовніші 

особливості «відчитування» палатограм, осцилограм, спектрограм. Олександра 

Андріївна на підставі відомої літератури на матеріалі різних мов та власних 

спостережень узагальнила інформацію про ознаки способу й місця творення 

губних приголосних із визначенням артикуляційних характеристик сегментів та 
їхніх акустичних корелятів.

Описуючи матеріал та особливості його аналізу, дисертантка, на жаль, 

оминула увагою проблему сегментації, виклавши лише загальні положення про 

макрочленування тексту -  поділ на синтагми, слова. Однак відомо, що одне зі 

складних питань акустичного аналізу -  це вичленовування сигналів зі 

звукосполуками голосний + носовий сонорний приголосний, поєднання двох 

губних щілинних або двох губно-губних приголосних тощо.

В останньому розділі дисертації ґрунтовно й докладно схарактеризовано 

артикуляційні ознаки та акустичні параметри губних приголосних, особливо з 

акцентом на індивідуальних особливостях вимови дикторів.

Дослідниця, простеживши розвиток думки про природу лабіальних у 

різних мовах, погоджується з тезою про важливість опису не лише артикуляції 

губ, але й положення язика, адже лабіальні звуки творяться завдяки
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комплексній роботі всіх мовних органів, зокрема і язика, який під час їх 

формування забезпечує потрібний резонаторний простір, тобто завдяки певній 

конфігурації та локалізації язика як активного мовленнєвого органа щодо 

пасивних мовленнєвих органів і завдяки іншим органам, які беруть участь у 

породженні мовлення (легень, гортанної порожнини тощо), утворюється звук, а 

губи створюють перешкоду -  фокус (с. 74). Порівнявши палатограми, 

відеофіксації вимови губних приголосних, Олександра Андріївна підтверджує 

думку, що локалізація язика важлива для розрізнення губних щілинних і губних 

зімкнених (Ь], [р], [ш]) та губних щілинних ([١у], [и], [٩ ), яким притаманна 

більш задня язикова локалізація.

Ґрунтовний аналіз літератури утвердив дисертантку в потребі під час 

аналізу варіативності звуків із застосуванням інструментальних засобів 

закцентувати на формантному складі звука, визначивши не лише динаміку двох 

перших формант (як це усталено в більшості описових праць), а зосередити 

увагу на розташуванні ҐЗ і Р4, що вможливлює представлення об’єктивної 

картини змінності звуків. Представлені в додатках таблиці з докладним описом 

формантного складу губних у різних звукосполуках, безперечно, є вагомою 

частиною як практичного, так і теоретичного узагальнення.

У дисертації вкотре закцентовано увагу на дискусії про основний вияв 

фонеми /в/, що тривала в минулому столітті. Здається, вже однозначно 

доведено губно-губну її реалізацію. Проте нехтування методикою 

експериментально-фонетичного дослідження, зокрема неадекватний підбір 

дикторів, дає підстави окремим дослідникам визначати як основний вияв 

фонеми -  губно-зубний звук, і, отже, припускати наявність пари звуків [в] -  [ф], 

що відрізняються за диференційною ознакою глухість -  дзвінкість. Олександра 

Андріївна переконливо доводить особливу природу української фонеми /в/ та 

неможливість опозиції з глухим /ф/ (див. с. 152, 154 та ін.).

Дослідниця послідовно порівнює всі можливі вияви губних в окремо 

вимовлених складах із різним вокалом (описуючи вплив голосного на 

приголосний) та в читаному тексті. Цікаво було б з’ясувати функціонування
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губних у спонтанних текстах (у методичному розділі йшлося про запис 

спонтанного мовлення під час знайомства з інформантом і бесіди-настанови 

перед експериментом) і зрозуміти, наскільки збігаються / різняться алофонні
вияви губних.

Окремі спостереження, на нашу думку, потребують уточнення або 

додаткового пояснення. Зокрема, визначаючи серед індивідуальних 

особливостей мовлення дикторів часткове або повне оглушення /в/, 

дисертантка обґрунтовує його впливом діалектного чи фізіологічного чинників 

(с. 66). При цьому частина інформантів (як студентів, так і викладачів) часто 

або переважно поза основною сферою діяльності спілкується російською. 

Отже, не можемо нехтувати інтерферентним мовним впливом.

Фіксуючи поодинокі ненормативні реалізації губних, Олександра 

Андріївна стверджує, 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 (с. 158). Однак чи констатація й утвердження думки 

розширення поля функціонування фонем не призведе до розхитування норми? 

Це стосується, зокрема, спостережень про оглушення дзвінкого [б] перед 

наступним глухим і його пояснення лише фонетичними умовами, тобто 

внутрішньомовними чинниками. На стор. 187 зазначено, що в «межах 

досліджуваної малої соціальної групи таке явище простежується як у групі 

молоді, гак і в групі дорослих зі сформованою вимовною нормою». Однак 

виявлено цю варіативність у мовленні насамперед російськомовної студентки 

та викладача, що в сім’ї часто спілкується російською. Не будемо 

стверджувати, що подібного явища в сучасній українській мові немає, на жаль, 

практика засвідчує широке порушення норми вимови дзвінких перед глухими. 

Але вважаємо за доцільне акцентувати в цьому разі саме на ненормативності, 

щоб унеможливити нівеляцію однієї з виразних орфоепічних ознак української

мови.
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Цікавий факт відносно автономної вимови [б] у переважно 

російськомовного мовця. Дисертантка зауважує, «цей диктор артикулює губний 

чітко і дзвінко, що аудитивно виражається виокремленням звука серед інших у 

слові, тобто вимовою з більшою силою, за рахунок якої у його структурі легко 

ідентифікуються фази на осцилограмах і спектрограмах» (с. 187). Підкреслено 

правильну вимову не раз спостерігали і в літературному, а часто й у 

діалектному мовленні, у тих випадках, коли інформант знав про мету 

експерименту і навмисно виокремлював досліджуване явище.

Дисертація О.А. Касьянової концептуально продумана й логічно 

структурована. Позитивно оцінюючи її загалом, висловимо деякі побажання і 

зауваження:

1. У першому розділі докладно простежено взаємозв’язок методики й 

методології фонетики і соціології, описано підходи до дослідження різних 

мовних явищ на прикладі аналізу мовлення окремої соціальної групи. Подано 

історіографію експериментально-фонетичних праць, де порушено проблеми 

взаємозв’язку мови і мовлення, змінності мовних одиниць, спричиненої дією 

індивідуальних, внутрішньосистемних та соціальних чинників. Водночас у 

практичному, основному, розділі дисертації найбільше уваги приділено 

індивідуальним особливостям артикулювання, що зумовлено фізіологічними 

особливостями будови мовленнєвих органів, без акценту на позамовних 

чинниках. Крім загальних, уже відомих, спостережень, майже не відтворено 

зв’язок варіативності губних фонем із заявленими у вступі регіональними та 

віковими ознаками. На нашу думку, робота мала б тільки перевагу, якби 

дисертантка представила своє розуміння позамовних причин варіативності 

артикуляційно-акустичних виявів як окремих звукових одиниць, так і 

звукосполук, особливо коли йдеться про ненормативну вимову (наприклад, 

послідовне оглушення дзвінких перед глухими в мовленні викладача-філолога, 

відносна автономність губних у зв’язному мовленні студента, мова 

повсякденного спілкування якого російська; переважання губно-зубного [у] у 

сформованого в українськомовному середовищі викладача тощо).
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2. Окремі дискусійні щодо орфоепічних норм позиції висвітлено 
фрагментарно. Натомість цікаво було б почути думку дисертантки про 

нормативність / варіативність вимови губних у словах іншомовного 

походження на зразок пюре, бювет, мюзикл тощо; кваліфікацію подовжених і 

подвоєних губних (пів відра, ввійти, Яффа, Андорра, оббитий, Емма тощо) та 
ін.

3. У дисертації трапляються недогляди, напр., Лев Щерба (1880-1944) 

фізично не міг розвивати соціолінгвістичні ідеї американських науковців 50- 

60 рр. 20 ст., а збірник «Языковая система и речевая деятельность» (1974) -  це 

фактично перевидання вибраних праць ученого (с. 26). Говорячи про 

соціофоиетичні студії представників соціолінгвістичної школи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (с. 31), не зовсім доречно 

згадувати про А.Багмут, О.Іщенка, Н.Вербич. У поняттєвій базі 

експериментальної фонетики не оперують словосполуками «велике / мале 
значення Г 2 - П »  (с. 133).

4. Дисертаційна робота належно оформлена, зміст її викладено 

добірною українською літературною мовою, але, однак, подекуди трапляються 

мовні й технічні огріхи: «у рамках цієї школи» (с. 31), «проводяться 

дослідження» (с. 34), «не розглядається широким загалом науковців» (с. 77), 

«яке вважається» (с. 154», «при акустичному аналізі синтагми» (с. 155), «Губи 

при артикуляції» (с. 160), «в свою чергу» (с. 111), «як в межах» (с. 116), 

«зімкненим губним, що знаходяться перед голосним» (с. 91), «сегмент 

знаходиться» (с. 165), «за рахунок своєї поєднуваності» (с. 25), «за рахунок 

певної конфігурації « (с. 74), «сог/шіьних» (с. 26) та ін.

Наведені зауваження та побажання не применшують позитивного 

враження від дисертації О.А. Касьянової, не порушують змістової й логічної 

стрункості роботи і переважно мають рекомендаційний, уточнювальний або 

дискусійний характер.
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Представлена дисертація — завершене, самостійне, теоретично виважене 

дослідження, змісту якого притаманна концептуальна цілісність, грамотність і 
гармонійність наукового викладу.

Автореферат дисертації відбиває її основний зміст і структуру.

Праця О.А. Касьянової належно апробована до захисту: за її. матеріалами 

підготовлено низку наукових доповідей на заходах різного рангу, про що 

йдеться в авторефераті та у вступі дисертації, опубліковано 8 одноосібних 
публікацій.

Отже, кандидатська дисертація Олександри Андріївни Касьянової 

«Діапазон варіативності губних приголосних у сучасному українському 

мовленні (експериментально-фонетичне дослідження)» відповідає чинним 

вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 та №1159 від 30.12.2015), а її авторка 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.01 -  українська мова.

Н. С. Вербич

Офіційний опонент 

кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник 

відділу діалектології

Інституту української мови НАН України

а  ЇДАЙ С.. С л

'шпМнЬьхої мови НАН Укра¡
Інституту 

України 
і л о л о г і ч н и х
ІЦЬУСҐК,________

¡ПАґЛУМЛ 20 ¿ /р



В І Д Г У К  

про дисертацію
КАСЬЯНОВОІ Олександри Андріївни

«ДІАПАЗОН ВАРІАТИВНОСТІ ГУБНИХ ПРИГОЛОСНИХ

У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ 

(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)»
подану на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

(фах 10.02.01. -  українська мова)

Експериментальні фонетичні дослідження в українському мовознавстві 

упродовж останніх десятиліть -  явище рідкісне. Такі студії здійснюються 

лише в лабораторіях Інституту української мови НАН України та Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 

цій царині в україністиці працюють лише кілька науковців. 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. Тому актуальність студії Олександри Касьянової 

незаперечна. Якщо ж зважити, що в дисертації 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, то важливість і потрібність рецензованого дослідження 

має незаперечну цінність для лінгвоукраїністики в царині соціофонетики.

У роботі чітко й конкретно сформульовано мету, здобувачка виділяє 

основних шість завдань, які, на її думку, дозволять розв’язати поставлену 

проблему. Особливо заслуговують на увагу: «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 спроектовані на мовну систему в 

цілому». Таке бачення проблеми та запропоновані шляхи її роз’язку 

дозволить передбачити (а в подальшому, можливо, і внести певні корективи) 

якісну характеристику приголосних фонем. Адже дискусія в українському 

мовознавстві щодо фонологічної твердости/м’якости губних фонем триває, 

тому наразі є відкритим питання й щодо кількосте приголосних фонем в 

українській літературній мові.

Дисертантка гранично чітко окреслила методи, методики й прийоми 

аналізу, вказала переваги використаних сучасних комп’ютерних програм, які 

можна застосувати до такого типу досліджень. Особливо акцентовано увагу 

(і цілком виправдано) на соціофонетичному підході при потрактуванні 

фонетичних явищ, акцентуючи увагу на змінність фонетичних одиниць 

унаслідок соціальних чинників.

Вражає опрацьований у дисертації список літератури, у якому майже 

половина -  закордонні дослідники, що, власне, й зрозуміло, адже в 

україністиці студій з експериментальної фонетики небагато.

Робота логічно і вдало структурована, складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків. Окремий том дисертації становлять додатки: 

«Питальник», «Загальна характеристика дикторів», «Таблиці позначень 

звуків за Міжнародною фонетичною транскрипцією», «Осцилограми й 

спектрограми» та ін., усього (204 с.).

У першому розділі «Варіативність як ознака функціонування мови» 

докладно описано проблему потрактування варіантносте в мові. Дисертантка 

в параграфі «Варіативність і варіантність: кореляція денотативно-

сигніфікативних ознак категорії «зміни» подає історію вивчення цього 

явища, а також коментує потрактування термінів -  варіативність,



варіантність, варіація, варіант, варіювання -  у різних лінгвістичних школах 

та осередках і робить висновок, що «варто розмежовувати залежно від 

вживання: варіативність -  для опису звукового (алофонного) поля фонеми, 

варіантність -  щодо взаємозамінності самих фонем» (с. 42). На жаль, у поле 

зору дослідниці не потрапила монографія І.Царалунги «Варіативність у 

староукраїнській літературно-писемній мові ХІУ-ХУ ст.», де цій проблемі 

присвячено окремий розділ.

Один із параграфів першого розділу Олександра Касьянова назвала 

«Методологічна база дослідження варіативності звуків», у якому окреслила 

підходи до збору й методику опрацювання отриманих матеріалів. Як 

зауважує дослідниця, «за основу для вивчення губних та їхнього звукового 

поля з орієнтацією на алофонну варіативність фонем взято підхід В.Лабова» 

(с. 51). Дисертантка критично підійшла до запропонованих відомих у 

соціофонетиці методик і низку позицій коригує з урахуванням власних 

спостережень під час проведення експериментів (див. с. 52, 53). О. Касьянова 

докладно описує процедуру проведення власного експерименту й 

опрацювання отриманих фактів.

Другий розділ «Губні приголосні української мови», як видно з назви, 

присвячений характеристиці цих приголосних у річищі соціофонетики. 

О.Касьянова окреслює підходи та принципи транскрибування при 

передаванні українських виявів губних фонем, особливо наголошуючи на 

відображенні в транскрипції фонеми /в/. Слушно зазначає дисертантка, що 

«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» (с. 68). У цьому розділі 

також ґрунтовно проаналізовано звукові поля губних фонем на основі 

публікацій у відповідній літературі.

Третій розділ «Особливості використання експериментально- 

фонетичного методу для вивчення губних приголосних» є, на наш погляд, 

основним і найбільш новаторським, оскільки саме в ньому викладено суть 

задуму дисертантки: із застосуванням експериментально-фонетичного

методу комплексно проаналізувати губні як триаспектне (акустичне, 

анатомо-фізіологічне, лінгвістичне) явище. Дисертантка докладно описує 

свою методику дослідження з урахуванням усіх відомих на сьогодні 

вітчизняних та зарубіжних. Опрацювання значної за обсягом фахової 

літератури, зрештою, дозволили Олександрі Касьяновій зробити 

аргументований висновок: «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» (с. 137).

Спостереження дослідниці із застосуванням артикуляційних прийомів 

-  прямого палатографування, відеозапису зовнішніх артикуляторів (зокрема 

губної динаміки) -  та акустичних -  осцилографування, спектрографування, 

аудитивного аналізу дають багатий матеріал для розуміння теперішнього 

функціонування губних і особливо їх подальшої перспективи в українському 

мовленні, а відтак і в українській літературній мові. Варіативна вимова, 

наприклад /в/, спричинена нелінгвістичними чинниками. Йдеться про впливи 

на формування акустично-артикуляційного образу цієї фонеми впливами 

різних мовних середовищ. Так, в інформаторів з іншомовних середовищ 

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 -  вимова /в/ у складі ва з ознаками 

лабіодентальності (с. 147). Хоча типова для українського мовлення губно-



зубна вимова властива передовсім у позиції перед /, и. Найважливішим, 

однак, є узагальнення о. Касьянової, шо саме губно-губний приголосний є 

основним алофоном аналізованої фонеми (с. 157).

Відзначимо й вагомі узагальнення дослідниці. Олександра Касьянова 

зазначає, що «губні ВИЯВЛЯЮТ'Ь різні ступені палатальности -  від 

мінімального напівпом’якшення до максимального -  власне м’якости, що, 

однак, не є підставою для переі'ляду фонологічного статусу губних 

приголосних з ознаками палатальности: функціональний критерій

залишається вирішальним» (с. 215). Тобто, у дискусії про фонологічну 

твердість/напівм’якість губних, яку у свій час запропонував ЮКарпенко, 

визнавши напівпалатальність як диференційну (хоч і обмежену) ознаку 

губних фонем. Дисертантка справедливо відзначає невпинний рух 

українських губних у напрямку до набуття останніми фонологічної м’якости. 

Фактором стримування наразі є відсутність (або мінімальна кількість) таких 

опозицій у питомих українських словах. Український правопис мав би 

остаточно врегулювати цей рух: або встановити чіткі правила вживання 

апострофа для чужих слів, або визнати, що в парах реву -  ревю, бурка -  

бюрка, базь -  бязь в, б -  різні фонеми /в/ і /в’/, /б/ і /б’/. Рецензоване 

дослідження переконливо демонструє, що правописна невизначеність 

призведе до збільшення кількости випадків м’якої вимови губних носіями 

української мови, а як наслідок -  до нормативного закріплення цієї 

особливости. у  такий спосіб українська мова може позбутися давньої 

характерної особливости, що відображена вже в найдавніших пам’ятках 

української писемности -  твердости губних.

Відзначаючи безперечні здобутки й позитиви рецензованого 

дослідження, все ж висловимо деякі критичні міркування:

1. При потрактуванні мовних явищ варто вкрай обережно робити 

висновки щодо вичерпности їх використання. Особливо в 

минулому. Адже поширеність певних явищ, засвідчених у писемних



пам’ятках, далеко не вичерпує їх реального функціонування в 

мовленні. До того ж сотні пам’яток нараз ще не досліджені і не 

введені в науковий обіг. Дисертантка з покликанням на статтю 

Ю. Карпенка називає «16 замінників /і./, 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 Феодосіїг. 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)» (с. 87). У нашій практиці дослідження 

писемних текстів різного часу, крім наведених, ще траплялося: пх 

Кришътопъхоеои. Отже, не 16, а 17 замінників. Але й це, певен, ще 

не кінець.

2. Шкода, що в огляді літератури з питань вивчення приголосних 

фонем української мови не виявилося праць учених одеської школи 

-  Ю.Карпенка та О.Бондаря, які цим проблемам присвятили низку 

студій, зокрема й підручник -  О.Бондар, Ю.Карпенко, М.Микитин- 

Дружинець «Сучасна українська мова. Фонетика. Фонологія. 

Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія» 

(2006) та посібник -  Ю.Карпенко «Фонетика і фонологія» (1996).

3. На жаль, у деяких пропонованих рисунках, де за допомогою 

комп’ютерних програм відображено контури мовлення, не 

розшифровані (не підписані під осцилограмами й спектрограмами) 

ілюстративні фрази (Рис. 3.8 в дисертації та Додаток К.4, К.5), що 

знижує сприйняття матеріалу. Йдеться передовсім не про окремі 

звуки, а про слова. Доречно було б, наприклад, під осцилограмою та 

спектрограмою вдова, обман, вислідом прописати відповідно 
початки й кінцівки вимови кожного звука.



Трапляються в дисертації описки: соцальних (с. 26); стилістичні 

недоречності: в цілому (с. 28, 46, 50, 92) доречніше -  загалом; іноді авторка 

нехтує українською милозвучністю: одиниць внаслідок (с. 28), політики у  

країні (с. ЗО), від вживання (с. 42), в якій йдеться (с. 43), можуть й не (с. 

109). Не зовсім зрозуміло, чому складне слово куполоподібне (с. 142) 

утворене з інтерфіксом ٠?

Отже, кандидатська дисертація О.А. Касьянової «Діапазон варіативності 

губних приголосних у сучасному українському мовленні (експериментально- 

фонетичне дослідження)» є важливим кроком у розпрацюванні такої 

маловивченої лінгвістичної проблеми, як експериментально-фонетичне 

вивчення губних приголосних в українській мові, наукова новизна й 

актуальність якої безсумнівна.

Матеріали та висновки дисертації можуть бути використані не лише в 

спеціальних мовознавчих студіях, присвячених вивченню українських фонем 

та їх реалізації в мовленні, а й при розпрацюванні в подальшому нових 

методик та прийомів експериментально-фонетичних студій, також при 

написанні узагальнених праць з української фонетики та фонології, науково- 

дослідній роботі студентами.

Висновки, зроблені автором на основі проведеного дослідження, 

науково виважені й достовірні, відповідають поставленій меті й завданням.

На позитивну оцінку заслуговує також добра лінгвістична підготовка 

здобувана, вільне володіння мовою науки.

Дисертація Олександри Андріївни Касьянової є самостійним, 

завершеним і значною мірою новаторським дослідженням, яке відповідає 

дослідженням такого спрямування в україністиці.

Попри вказані незначні недоліки, аналізована праця переконливо 

свідчить, що здобувачка добре підготовлена і сумлінна дослідниця. Її праця 

збагачує україністику в одній із найменш розпрацьованих вітчизняної 

лінгвоукраїністики. Наші зауваження не торкаються суттєвих сторін студії



пані Олексадри Касьянової. їх потрібно розглядати радше як побажання 

молодій дослідниці в подальших наукових пошуках.

Вважаю, що О.А. Касьянова гідна присудження наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за дисертацію, яка є предметом прилюдного

професор, професор кафедри української мови 
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