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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Сучасний етап розвитку українського мовознавства передбачає 

застосування новітніх методів дослідження з використанням комп’ютерних 

систем і спеціальних технічних засобів для всебічного глибинного аналізу 

мовного матеріалу на всіх рівнях мовної системи, зокрема й на фонологічному. 

Це дає змогу з’ясувати фонетичні параметри сегментних і несегментних 

одиниць мовлення, ґрунтовно проаналізувати звуковий лад мови, отримати нові 

відомості про артикуляційні передумови творення звуків мовлення і їхні 

акустичні параметри. Використання сучасних технічних засобів для вивчення 

фонологічної підсистеми мови сприяє появі серед об’єктів наукового 

зацікавлення нових, раніше недостатньо досліджених мовних явищ і процесів. 

Зокрема, в українській лінгвістиці співоче мовлення як особливий спосіб 

реалізації мови досі не було вивчене й описане на науковому рівні в 

артикуляційному, акустичному та перцептивному аспектах.  

Актуальність проблематики дисертації зумовлена відсутністю 

спеціального дослідження акустично-артикуляційних характеристик 

українського співочого мовлення, здійсненого на живомовному матеріалі, а 

також потребою комплексного фонетичного аналізу українського співочого 

мовлення як однієї з форм усного мовлення. Дисертаційна робота є спробою 

залучити українське співоче мовлення до об’єктів вивчення експериментальної 

фонетики, виявити й описати специфічні риси українського співочого мовлення 

з погляду артикуляторики й акустики.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження відповідає науковій проблематиці кафедри української мови та 

прикладної лінгвістики і лабораторії експериментальної фонетики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тему 

дисертаційної роботи затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 23 листопада 

2009 року. 

Мета роботи – шляхом експериментально-фонетичного аналізу 

артикуляційно-акустичних характеристик співочих голосних і приголосних 

звуків виявити основні диференційні ознаки українського співочого мовлення в 

порівнянні з неспівочим, а також простежити тенденції варіативності 

орфоепічних норм в українському співочому мовленні. 

Досягнення поставленої в дисертації мети вимагає виконання низки 

завдань: 

 визначити ступінь наукового вивчення співочого мовлення на

основі проаналізованих наукових джерел, присвячених відповідній 

проблематиці в українській та світовій лінгвістиці й дотичних наукових 

галузях; 

 розробити теоретичні і практичні засади вивчення фонетичних

характеристик співочого мовлення; 

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

системі, розглянути підходи до визначення феномену співочого мовлення та 
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віднайти з-поміж наявних в українському мовознавстві дефініцій найбільш 

вдалий термін для його позначення; 

 встановити основні анатомо-фізіологічні передумови породження

лункого й потужного співочого голосу; 

 провести експериментальне дослідження для виявлення 

специфічних акустичних рис українського співочого мовлення, зокрема 

описати механізми зміни інтенсивності голосу й формантної структури 

співочих голосних звуків у межах відповідних складів; 

 простежити тенденції варіативності орфоепічних норм в

українському співочому мовленні, зокрема з’ясувати основні чинники появи 

виявленої варіативної вимови голосних і приголосних звуків. 

Об’єктом дослідження є українське співоче мовлення академічного й 

естрадного стилів виконання. 

Предмет дослідження – артикуляційні й акустичні особливості співочого 

мовлення українських виконавців у порівнянні з їхнім неспівочим мовленням. 

Матеріалом дослідження слугували аудіозаписи співочого й неспівочого 

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

естрадного). Серед представників академічного Борис Гмиря, Дмитро Гнатюк, 

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

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

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

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

Вакарчука, Василя Зінкевича, Олександра Пономарьова, Олега Скрипки, 

Назарія Яремчука. Частину матеріалів, що репрезентують неспівоче мовлення 

артистів, взято із записів інтерв’ю, концертних чи телевізійних програм. 

Загальний обсяг матеріалу дослідження становить приблизно вісім годин 

записів співочого і п’ять годин записів неспівочого мовлення, з яких для 

експериментально-фонетичної частини відібрано майже вісімсот випадків 

реалізацій складів з аналізованими голосними. 

Теоретичним підґрунтям для дослідження були праці українських вчених-

лінгвістів і мистецтвознавців Н. Тоцької, Л. Прокопової, А. Багмут, Н. Плющ, 

Л. Хоменко, О. Бас-Кононенко, В. Берковець, З. Дудник, О. Іщенка, Л. Корній, 

О. Кошиця, Б. Кирдана, Д. Люша, а також зарубіжних дослідників у галузі 

лінгвістики, біології, мистецтвознавства Л. Щерби, В. Морозова, Л. Дмитрієва, 

Р. Юссона, В. Садовнікова, Дж. Сундберга, Д. Джонса та Ш. Емонс. 

Для досягнення мети і вирішення завдань, поставлених у роботі, 

використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження. 

Огляд стану вивчення співочого мовлення у світовій та українській 

науковій літературі здійснювався із застосуванням загальнонаукових методів 

теоретичного й теоретико-емпіричного спрямування: аналіз і синтез, індукція й 

дедукція, узагальнення. Також використано елементи описового й культурно-

історичного методів. 

Підготовка і реалізація експериментальної частини дослідження 

базувались на основних загальнометодологічних положеннях лінгвістики, 

зокрема фонетики із використанням експериментально-фонетичного методу, а 
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саме прийомів слухового аналізу, осцилографування і спектрометрування. Для 

аналізу було використано комп’ютерні програми Praat, Gold Wawe, 

Adobe Audition. Експериментальну базу становили записи неспівочого 

(інтерв’ю, виступи на сцені, радіо та телебаченні) і співочого мовлення 

українських співаків академічного й естрадного стилів. Загальна тривалість 

аудіозаписів – понад 18 годин. 

Під час аудитивного аналізу затранскрибовано уривки співочого й 

неспівочого мовлення українських співаків, виявлено випадки різної 

артикуляції певних звуків одним і тим самим виконавцем у співочому і 

неспівочому різновидах мовлення, а також зафіксовано відхилення у вимові від 

орфоепічних норм української мови. 

Прийоми спектрометрування й осцилографування було використано для 

аналізу акустичної природи звуків, для з’ясування тих акустичних характеристик, 

якими різняться співоче і неспівоче мовлення, зокрема інтенсивність, зміни 

формантної структури та наявність у спектрі проспіваного голосного високої 

співочої форманти. Також за допомогою інструментальних прийомів 

підтверджено або спростовано попередньо отримані в результаті аудитивного 

аналізу висновки про специфічні артикуляційні ознаки співочих звуків. 

Аналіз результатів експерименту здійснювався за допомогою 

загальнонаукових методів емпіричного дослідження: спостереження, 

вимірювання, порівняння та прийому кількісних підрахунків. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації вперше в 

україністиці з’ясовано й описано основні акустично-артикуляційні особливості 

українського співочого мовлення за допомогою сучасних технічних засобів. 

Виконано системний опис артикуляційних особливостей українського 

співочого вокалізму й консонантизму, виявлено закономірності 

функціонування орфоепічних норм у співі на прикладі мовлення представників 

академічного й естрадного вокалу. Також уперше із застосуванням спеціальних 

комп’ютерних програм проаналізовано специфічні риси формантної структури 

голосних українського співочого мовлення (зокрема феномен високої співочої 

форманти). 

Теоретичне значення роботи полягає в розширенні відомостей і 

доповненні наукових знань про будову й функціонування фонетичної 

підсистеми української мови, зокрема про особливості специфічного різновиду 

мовленнєвої діяльності – співочого мовлення. У дисертації містяться відомості 

про анатомо-фізіологічні передумови творення лункого співочого мовлення, 

акустичну й артикуляційну специфіку системи співочого вокалізму й 

консонантизму. Виявлено й систематизовано основні випадки особливої 

(відмінної від стандартів літературної мови) вимови голосних і приголосних 

звуків у співочому мовленні, узагальнено особливості функціонування 

орфоепічних норм у співочому мовленні порівняно з неспівочим. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання для підготовки навчальних курсів із загальної фонетики, 

фонетики сучасної української літературної мови, спеціальних курсів та 

семінарів з експериментальної фонетики, а також в практиці викладання цих 
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курсів; під час укладання навчальних посібників та інших методичних 

матеріалів з прикладної фонетики. Результати дослідження можуть бути 

використані у професійному навчанні співаків, зокрема й іноземців, для 

поглиблення знань про особливості роботи мовного апарату в співі та пов’язані 

з цим акустичні специфічні характеристики голосу співака. 

Значний експериментальний матеріал, отриманий автором (записи 

мовлення, осцилограми, спектрограми) і методика його опрацювання можуть 

бути корисними для майбутніх фонетичних досліджень. 

Особистий внесок здобувача. Ця робота є самостійним дослідженням. 

Наукові статті з теми дисертації опубліковані без співавторів. 

Апробація основних положень і результатів дисертаційної роботи 

проводилась на наукових семінарах лабораторії експериментальної фонетики та 

засіданнях кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також на міжнародних наукових конференціях і читаннях, зокрема: 

Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна комунікація в сучасному 

соціумі (Київ, 22 жовтня 2008 р.), Наукові читання, присвячені пам’яті доктора 

філологічних наук А. Й. Багмут (Київ, 12 травня 2009 р.), Всеукраїнська 

наукова конференція «Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті 

українського перекладознавства» (Київ, 22 жовтня 2009 р.), Міжнародна 

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

структур» (7-8 грудня 2009 р., 18-19 листопада 2010 р., 9-10 листопада 2011 р., 

5-6 листопада 2015 р.,  

8-9 листопада 2018 р.), Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих 

учених «Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура» (Київ,  

14 квітня 2010 р.), Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих 

учених «Концепції і константи в мові, літературі, культурі» (Київ, 14 квітня 

2011 р.), Міжнародна конференція «VI Оломоуцький симпозіум україністів 

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

Публікації. Основні положення дисертації викладено у восьми 

публікаціях, надрукованих у провідних фахових виданнях України; у двох 

статтях у закордонних наукових виданнях, одне з яких зареєстроване в 

міжнародній наукометричній базі даних «РІНЦ».  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів 

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

джерел (223 позицій), ілюстративного матеріалу (63 позицій: 45 рисунків, 

18 таблиць) і 4 додатків. Основний текст викладено на 169 сторінках, додатки 

становлять 43 сторінки, повний обсяг роботи – 231 сторінка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і 

завдання дисертації, визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслено 

основні методи, що використовувались у роботі, викладено наукову новизну 

дисертаційного дослідження, теоретичну і практичну цінність отриманих 

результатів, наведено відомості про апробацію результатів дослідження. 
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Перший розділ «Теоретичні засади вивчення співочого мовлення» 

присвячений співочому мовленню як об’єкту наукового дослідження. Зокрема, 

розглянуто історію дослідження співочого мовлення у світовій науці загалом та 

українському мовознавстві зокрема. Наведено різні погляди на феномен співочого 

мовлення, його лінгвістичний статус і варіанти термінів на його позначення.  

У підрозділі 1.1. «Співоче мовлення як об’єкт наукового вивчення» 

розкрито основні етапи становлення співочого мовлення як об’єкта наукового 

зацікавлення, проаналізовано основні праці, в яких міститься інформація про 

нього, зокрема з власне фонетичного погляду. 

Огляд наукових джерел засвідчив широкий інтерес до співочого мовлення 

починаючи ще з часів античності, коли вокальна музика щойно виокремилася з 

колиски синкретичного мистецтва. У трактатах філософів Платона, Аристотеля, 

Аристоксена з’являються найперші розвідки емпіричного спрямування, 

присвячені проблемам походження співу та його зв’язку з мовою й музикою. Ці 

питання висвітлювались і в наукових доробках Середньовіччя переважно із 

застосуванням описового підходу. Посилена увага до мистецтва, активний 

розвиток різних вокальних жанрів та загалом антропоцентричне мислення 

епохи Відродження вплинули на активізацію досліджень процесу співу з 

фізіологічного погляду. У цьому ж контексті в тогочасних роботах французької, 

італійської та німецької вокальних шкіл зароджується фонетичний підхід 

вивчення співочого мовлення, метою якого було створення практичних порад 

для вокалістів з огляду на фонетичні особливості мови, якою вони співають. 

Такою новаторською та ґрунтовною працею із застосуванням комплексного 

підходу був і трактат «Мусикійська граматика» (1675 р.) українського 

музичного теоретика М. Дилецького. Це дослідження, за оцінками багатьох 

учених, є надзвичайно цінним зразком європейської наукової думки того часу. 

Низка наукових відкриттів у царині фонетики ХІХ століття та початок 

широкого застосування нових методів аналізу звукового ладу мовлення у  

ХХ-XXI століттях сприяли власне лінгвістичному вивченню співочого 

мовлення як особливого способу реалізації мовленнєвої діяльності у двох 

аспектах – артикуляційному (зокрема орфоепічному) й акустичному. Впродовж 

цього періоду з’явилось багато наукових видань, які містили відомості про 

артикуляційно-акустичні ознаки співочих звуків (Л. Архімович, О. Вербов, 

К. Виноградов, Ф. Вітт, Л. Дмитрієв, В. Морозов, В. Ємельянов, О. Кравченко, 

В. Луканін, Д. Люш, І. Назаренко, Є. Петрова, О. Чишко, В. Веннард, 

Дж. Сундберг, С. Рігс, Дж. Поттер), особливості дикції та функціонування 

орфоепічних норм у співі (В. Садовніков, С. Лінн, Дж. Девід, Ш. Емонс). 

Так, праці Л. Дмитрієва мають виняткову вагу для всіх наступних 

досліджень співочого мовлення, оскільки в них питання артикуляції чи не 

вперше вивчались за допомогою спеціально створеного прийому 

рентгенографування. Ключові відкриття в галузі акустики й артикуляторики 

співочого мовлення належать В. Морозову, який зосередив увагу на вивченні 

акустичних параметрів співочого голосу і став автором низки наукових 

концепцій про резонансну теорію співу, дикцію й орфоепію у співі, вокальний 

слух та оцінювання вокальної майстерності. 
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Огляд наукових джерел дозволив констатувати широкий інтерес до 

співочого мовлення, проте переважно у вокально-методичному контексті. 

Власне мовознавчих праць серед опрацьованого масиву літератури 

надзвичайно мало, переважно це сучасні іншомовні джерела. В україністиці 

такі праці взагалі відсутні, що є дивним з огляду на розвиток технічних засобів 

для аналізу фонетичних рис мовлення та цінність співочого мовлення як 

об’єкта досліджень. 

У підрозділі 1.2. «Феномен співочого мовлення» увагу зосереджено на 

з’ясуванні суті явища співочого мовлення як єдності двох рівноправних 

складників – вербального й музичного. Синтез цих компонентів зумовлює всі 

похідні якості співочого мовлення, а саме особливу мелодійність, ритмічність і 

лункість. Потрібно зазначити, що на сьогодні в лінгвістиці не існує єдиного 

терміна на позначення цього різновиду усного мовлення. Відомі дослідники 

(М. Панов, В. Морозов, А. Петрова, Є. Несторенко, Ю. Ільїнов) 

використовують різні варіанти його називання, серед яких: «вокальне 

мовлення», «співоче мовлення», «мовлення у співі», «спів», «музичне мовлення». 

З-поміж них термін «співоче мовлення», на нашу думку, найповніше 

відображає суть досліджуваного явища, розкриває двоєдину природу феномену, 

а також відповідає лексичним, фонетичним і граматичним особливостям мови. 

Саме його послідовно використовуємо в дисертаційній праці. 

У підрозділі 1.3. «Диференційні й інтегральні ознаки співочого й 

неспівочого різновидів мовлення» містяться загальні відомості про спільні і 

відмінні риси співочого й неспівочого мовлення. 

Співоче мовлення, так само як і неспівоче, є результатом роботи 

артикуляційного апарату мовця, існує за законами певної мови та виконує 

мовні функції (зокрема комунікативну й естетичну). Виняткове значення для 

співочого мовлення, як і для звичайного неспівочого, має просодія, а саме 

ритміко-інтонаційне оформлення тексту (інтенсивність, мелодика, тривалість). 

Проте якщо в неспівочому мовленні інтонаційне оформлення висловлювання 

відбувається відповідно до змісту й мети повідомлення, то в співочому 

мовленні також враховується і музичний супровід твору, і важлива мета 

вокального жанру мистецтва – вплинути на слухача особливо потужним і 

лунким голосом співака. Під терміном «лункість» мається на увазі здатність 

співочого голосу поширюватися залою або в іншому обмеженому чи 

необмеженому просторі, в якому відбувається спів. Ця специфічна риса 

співочого голосу формується як наслідок особливих конфігурацій 

артикуляторів і резонаторних порожнин, що сприяє породженню голосу з 

особливими естетичними якостями за максимально можливої економії сил 

мовця. Це результат здатності мовного апарату в надгортанних порожнинах 

резонувати звук, який виник у гортані, унаслідок чого формуються особливі 

акустичні риси співочих звуків, як-от зростання сили голосу, зміни значення 

формант у спектрах, формування високої співочої форманти (групи посилених 

обертонів, які впливають на ступінь лункості звуків). 

У підрозділі 1.4. «Методика експериментального дослідження» описано 

експерименти (основні етапи, способи підрахунків та систематизації отриманих 
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результатів), проведені для отримання відомостей про акустично-артикуляційні 

характеристики співочого мовлення. 

Другий розділ «Анатомо-фізіологічні передумови творення співочого 

мовлення» присвячений з’ясуванню специфіки функціонування мовного 

апарату в співі та спричинених цим особливостей вимови співочих голосних і 

приголосних звуків. 

У підрозділі 2.1. «Робота артикуляційного апарату в співочому мовленні» 

описано особливості налаштування гортані й органів надгортанних порожнин у 

співочому мовленні порівняно з неспівочим. 

Звук мовлення зароджується в гортані, де розташовані голосові зв’язки, 

тому гортань у співі має виняткове значення, найменші відхилення в її роботі, 

спричинені, наприклад, певними захворюваннями, відразу впливають на 

акустико-тембральні властивості голосу, змінюють його в напрямку 

погіршення, відповідно породження якісного співочого голосу стає 

неможливим. Остаточного акустичного оформлення звук набуває в 

надгортанних порожнинах – сталих і змінних. Найактивніша роль у цьому 

належить органам ротової порожнини: язик, губи, м’яке піднебіння мають 

найбільший вплив на акустичне оформлення кожного звука та породження 

чіткого, розбірливого, мелодійного співочого мовлення. Конфігурацію органів 

артикуляційного апарату під час співочого мовлення треба обирати 

індивідуально для кожного окремого співака з огляду на його фізіологічні 

особливості, професійні вміння та стиль виконання. 

У підрозділі 2.2. «Резонаторна функція артикуляційного апарату в 

співочому мовленні. Головний і грудний резонатори» артикуляційний апарат 

описано з огляду на його резонаторні функції.  

Мовний тракт людини – це складна система, що містить два основні 

резонатори: головний і грудний. У грудному резонаторі – грудній клітці (разом 

з трахеєю, бронхами) – посилюються нижні частоти звуків, завдяки чому голос 

набуває об’єму й оксамитовості звучання. У гортані й головному резонаторі 

(постійних і змінних надгортанних порожнинах) безпосередньо породжуються 

й отримують своє акустичне оформлення звуки мовлення. Внаслідок 

взаємопов’язаної роботи мовних органів у ротоглотковому каналі виникає 

резонувальний стовп повітря, що впливає на фонаційний механізм гортані. 

Резонансне коливання повітря в порожнинах не лише покращує виведення 

звукової енергії, але й потужно впливає на джерело коливань – голосову 

щілину. Система активної взаємодії голосових зв’язок і резонаторів 

безпосередньо впливає на коефіцієнт корисної дії мовних органів. Отже, 

злагоджена робота резонаторних органів дає змогу мовцю утворювати 

потужний лункий голос із мінімальними витратами енергії артикуляційних 

органів. 

Підрозділ 2.3. «Дихання в співочому мовленні» присвячений опису 

найпоширеніших технік дихання у співі та їхньому безпосередньому впливу на 

акустичні риси звуків співочого мовлення. 

Правильно організований і комфортний для співака процес дихання є 

одним із найважливіших чинників утворення якісного співацького голосу. 
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Такий природний і, на перший погляд, неконтрольований процес у співочому 

мистецтві відіграє чи не найважливішу роль і виконує низку додаткових 

(порівняно зі звичайним мовленням) функцій. Виокремлюють чотири основні 

різновиди співочого дихання: діафрагмовий, нижньореберно-діафрагмовий, 

реберно-діафрагмовий і реберний (власне грудний). З-поміж цих способів 

більшість дослідників вокалу і співаків найвдалішим вважають нижньореберно-

діафрагмовий (костабдомінальний тип), тобто грудно-черевне дихання з 

переважанням черевного. Такий спосіб дихання, на думку співаків і 

дослідників, допомагає забезпечити виконавця потрібною кількістю повітря для 

породження звука достатньої потужності а також заощадити сили під час 

співання 

У третьому розділі «Акустично-артикуляційна специфіка 

українського співочого мовлення» з’ясовано основні акустичні риси 

співочого мовлення у порівнянні зі звичайним неспівочим. 

Підрозділ 3.1. «Інтенсивність співочого голосу» присвячений питанню 

зміни інтенсивності голосу співака під час переходу від неспівочого мовлення 

до співочого, визначено основні чинники, що впливають на зміни сили звука, а 

також проведено експеримент на матеріалі фрагментів співочого й неспівочого 

мовлення академічного й естрадного стилів виконання для з’ясування 

механізмів і тенденцій варіативності сили звука співочого голосу. 

За допомогою програми Praat виміряно середню інтенсивність співочого і 

неспівочого голосу кожного співака, зафіксовано показники максимуму 

інтенсивності. Отримані результати засвідчили, що сила голосу є вищою у 

співочому мовленні порівняно зі звичайним неспівочим мовленням у 80 % 

випадків. В академічних співаків цей показник є стовідсотковим, в естрадних – 

становить 73 %. У працях дослідників фізичних властивостей співочого голосу 

трапляються судження про залежність рівня інтенсивності звука у співі від 

тембру голосу виконавця (Р. Юссон, Д. Люш, В. Морозов). Під час аналізу 

такої залежності не помічено, оскільки, наприклад, голос баритона Д. Гнатюка 

у співі ставав інтенсивнішим в середньому на 10 Дб, а голос баритона 

Р. Майбороди – лише на 1,8 Дб. Голос В. Лук’янець у співі був інтенсивнішим 

на 14,3 Дб, а голос Є. Мірошниченко – на 2,7 Дб, хоча обидві співачки мають 

однаковий тип голосу – колоратурне сопрано. Тому, можна стверджувати, що 

різниця інтенсивності голосу в співочому й неспівочому різновидах мовлення 

не залежить від тембрових ознак певного голосу та гендерних чинників. 

Натомість, за нашими спостереженнями, у представників оперного стилю сила 

голосу в середньому є вищою на 8,7 Дб, тоді як представники естрадного стилю 

виконання підвищували силу голосу у співі в середньому на 6 Дб. Це свідчить 

насамперед про відчутніші зміни в роботі мовного апарату співаків 

академічного стилю й про вищі стандарти академічного вокалу. 

У підрозділі 3.2. «Особливості формантної структури співочих голосних» 

увагу зосереджено на з’ясуванні механізмів зміни розташування формант за 

частотами у спектрах співочих голосів. 

Висновки про особливості спектральної будови співочих голосних звуків 

зроблено з огляду на результати проведеного експериментального дослідження 
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фрагментів українського співочого мовлення оперного й естрадного стилів. 

Експеримент складався з таких частин: 

1. Створення експериментальної бази дослідження, до якої було дібрано 

записи співочого і неспівочого мовлення семи академічних та дванадцяти 

естрадних співаків. 

2. Опрацювання відібраного для експериментальної частини звукового 

матеріалу за допомогою спеціальної комп’ютерної програми Sound Forge 7.0 

для технічного поліпшення якості його звучання. 

3. Сегментація матеріалу на склади. Для об’єктивності і достовірності 

результатів експерименту перевагу надано складам із голосними звуками в 

сильній позиції або складам з твердими зімкненими консонантами та голосним, 

що перебував у сильній позиції (під наголосом). 

4. Опрацювання сегментованих фрагментів за допомогою програм Praat, 

Cool Edit Pro і Speech Analyzer. 

5. Узагальнення показників інструментального аналізу у вигляді 

рисунків і таблиць. 

6. Лінгвістична інтерпретація результатів аналізу. 

Також здійснено порівняння спектральної будови кожного голосного 

звука у співочому і неспівочому різновидах мовлення.  

У результаті експерименту зроблено висновки про те, що значення 

частоти перших двох формант у спектрах співочих голосних у переважній 

більшості випадків підвищувалось, хоча значення першої форманти 

змінювалося несуттєво (до 100 Гц). Третя, четверта та п’ята форманти 

змінювали своє положення в напрямку взаємного зближення, утворюючи 

виражений пік, тобто формували високу співочу форманту. Ще однією 

особливістю формантної структури співочих голосів є те, що в голосі одного 

співака значення формант для різних голосних у співочому мовленні різнилися 

менше, ніж у неспівочому, особливо це стосується параметрів третьої 

форманти. Наприклад, форманти співочих голосних у співочому мовленні 

Д. Гнатюка мають такі середні значення: 

[а] – 697 Гц, 1490 Гц; 2426 Гц; 3353 Гц; 

[е] – 570 Гц, 1708 Гц; 2395 Гц; 3329 Гц; 

[и] – 409 Гц, 1712 Гц; 2454 Гц; 2985 Гц; 

[і] – 397 Гц, 1978 Гц; 2495 Гц; 3665 Гц; 

[о] – 551  Гц, 1210 Гц; 2515 Гц; 3235 Гц; 

[у] – 491 Гц, 804 Гц; 2406 Гц; 3585  Гц. 

Такі незначні відмінності в частотних показниках формант голосних 

свідчать про стабільне налаштування мовного апарату під час виконання різних 

голосних на всьому діапазоні співочого голосу. Закономірно, що така сталість у 

співвідношенні формант більшою мірою характерна для представників 

оперного співу, що свідчить про частіше використання в академічній манері 

виконання спеціальних вокальних технік і прийомів. 

Наслідком відносно незмінного положення мовних органів у співі є 

акустичне зближення голосних звуків. Оскільки найважливішими для 
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розрізнення якісних ознак звуків є перші дві форманти, то зміна цих формант 

особливо впливає на уподібнення звуків один до одного. 

Підрозділ 3.3. «Висока співоча форманта як показник майстерності 

співака» присвячений опису особливого феномену високої співочої форманти, 

що спостерігається у спектрах співочих голосних звуків високопрофесійних 

виконавців із потужними лункими голосами. 

Висока співоча форманта (ВСФ) – група підсилених обертонів на частоті 

2000–3500 Гц залежно від тембру голосу. Вона, за попередніми дослідженнями, 

формується завдяки утворенню в мовному апараті співака порожнини між 

надгортанником та голосовими зв’язками. Ця порожнина завжди чітко 

відокремлена від глотки опущеним надгортанником та звуженим входом у 

гортань (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формування порожнини між надгортанником і голосовими зв’язками як 

передумова творення ВСФ. 

 

Під час експерименту підтверджено гіпотезу про те, що ВСФ частіше 

формується у співі академічних професійно поставлених голосів (для 

порівняння 90 % в оперному, 65 % в естрадному співі). Виявлено тенденцію до 

залежності частотних показників високої співочої форманти від тембральних 

якостей голосу співака. Так, помічено, що чим вищим за тембром є голос 

виконавця, тим вищими будуть і частотні значення ВСФ у його голосі. 

Розглянемо для прикладу на рисунку 2 огинальні криві спектрів співочих 

голосних [е] у виконанні баса Б. Гмирі (слово «де», перервна лінія) і тенора 

А. Солов’яненка (слово «де», суцільна лінія).  

ВСФ є приблизно однакові за інтенсивністю (38-40 Дб) в обох випадках, 

проте в А. Солов’яненка вона має середнє частотне значення близько 2600 Гц, а 

в Б. Гмирі – 2100 Гц. Різниця в положенні ВСФ, на нашу думку, пояснюється 

різним тембром голосів. 
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Рис. 2. Спектри співочих голосних [е] у виконанні Б. Гмирі й А. Солов’яненка 

 

Деякі дослідники співочого мовлення (наприклад І. Алдошина і 

Ю. Ільїнов) зазначають, що ВСФ формується завдяки зближенню третьої, 

четвертої та п’ятої формант у спектрах звуків. Проте під час 

експериментального дослідження спектрів власне українських співочих 

голосних траплялись випадки, які засвідчили, що й друга форманта може 

утворювати найбільш енергетично насичену ділянку в спектрі співочого звука, 

наприклад у голосних високого підняття [і] та [и]. Серед шести мовленнєвих 

голосних дифузні за своєю акустичною структурою звуки [і] й [и] мають 

енергетично найпотужніші другі форманти, що також сприяє формуванню на 

їхній частоті ВСФ. На рисунку 3 зображено криві спектрів співочого й 

неспівочого голосних [і] (слово «світло») у виконанні естрадного співака 

С. Вакарчука. 
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Рис. 3. Спектри співочого (пунктир) і неспівочого (суцільна лінія) голосних [і] 

(слово «світло») у виконанні С. Вакарчука 

 

Як видно з рисунка, друга форманта співочого голосного (пунктирна 

лінія) разом із третьою форматною утворюють одну особливо потужну зону, 

мають значно вищу інтенсивність порівняно з голосним неспівочого мовлення 

та формують ВСФ.  
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Особливістю ВСФ, яку помічено під час аналізу українського співочого 

мовлення, є її відносно стабільне частотне значення в кожного виконавця 

незалежно від артикульованого звука чи проспівуваної ноти. Для прикладу 

розглянемо огинальні криві спектрів голосних звуків у виконанні Д. Гнатюка. 

На рисунку 4 голосний [а] зображено суцільною лінією (слово «яка»), 

голосний [о] – пунктирною (слово «глибоке»), голосний [у] – перервною (слово 

«тут»). Так, ВСФ у спектрі голосного [а] має значення приблизно 2245 Гц, у 

спектрі голосного [о] – 2495 Гц, у спектрі голосного [у] – 2435 Гц. Значення є 

приблизно однаковими, що свідчить про сталість налаштувань артикуляторів 

мовця під час співу та певне зближення співочих голосних за акустичними 

ознаками. 

 

 
Рис. 4. Спектри співочих голосних [а], [о], [у] у виконанні Д. Гнатюка 

 

Четвертий розділ «Варіативність орфоепічних норм в українському 

співочому мовленні» присвячений з’ясуванню особливостей вимови співочих 

голосних і приголосних звуків. На матеріалі фрагментів академічного й 

естрадного співочого мовлення проведено експеримент, що полягав у 

аудитивному аналізі мовлення для отримання відомостей про найчастотніші 

випадки відхилень від орфоепічних норм української літературної мови під час 

співу та подальшій лінгвістичній інтерпретації отриманих результатів. 

Проведений експеримент складався з таких етапів: 

1. Формування експериментальної бази з матеріалів записів звичайного і 

співочого мовлення українських співаків (9 представників академічного вокалу 

й 11 – естрадного). Для проведення експерименту відібрано студійні записи 

співу українських виконавців, а також записи їхнього мовлення, переважно 

спонтанного, яке реалізовувалось упродовж інтерв’ю та спілкування з 

глядачами на концертах. Записи, які потребували спеціального оброблення 

через зашумленість, корегувалися спеціальною програмою Sound Forge. 

2. Аудитивний аналіз матеріалу, транскрибування прослуханих текстів, а 

також виявлення найчастотніших випадків ненормативної вимови голосних і 

приголосних звуків. 
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3. Лінгвістична інтерпретація результатів експерименту. 

Підрозділ 4.1. «Особливості вимови українських співочих голосних 

звуків» містить відомості про найчастотніші випадки специфічної вимови в 

системі українського співочого вокалізму, а саме: 

 наближення голосного [і] до [и]; 

 наближення голосного [а] до [е]; 

 відсутність якісної редукції голосного звука [е] в ненаголошених 

позиціях; 

 повна якісна редукція голосного [и] до [е] у слабких позиціях; 

 взаємозближення голосних [о] й [у]; 

 поява у співочому мовленні дифтонгічної сполуки [͡оу]. 

У підрозділі 4.2. «Особливості вимови українських співочих приголосних 

звуків» описано найчастотніші випадки специфічної вимови українських 

співочих консонантів та пояснено можливі причини такої артикуляції.  

Такими випадками вимови є: 

 нечітка артикуляція приголосних звуків (особливо задньоязикових 

глухих у кінці слова та губних у позиції між двома голосними); 

 відсутність вокалізації сонорних приголосних [в] та [j] на початку 

слова (складу) перед приголосним, усередині слова (у кінці складу) після 

голосного перед приголосним і в абсолютному кінці слова (складу) після 

голосного; 

 вимова звуків [ш:] або [ш] на місці звукосполучення [шч]; 

 вимова на місці подовжених приголосних звичайних; 

 мʼяка вимова передньоязикового альвеолярного приголосного [ч]; 

 оглушення дзвінких приголосних звуків; 

 пом’якшена вимова задньоязикового приголосного [к]; 

 вимова передньоязикових зімкнених звуків [т] і [д] з придиховістю; 

 недотримання асиміляції за місцем і способом творення та за 

м’якістю. 

Переважна кількість найпоширеніших відхилень від орфоепічних норм у 

співі пов’язана з особливими налаштуваннями мовних органів під час співу, як 

цього вимагають закони академічного вокалу. Такими вимогами можуть бути 

обґрунтовані випадки нечіткої артикуляції приголосних, особливо в позиції між 

двома голосними, вимова передньоязикових зімкнених звуків із придиховістю, 

оглушення дзвінких і відсутність вокалізації сонорних приголосних як наслідок 

підвищення тривалості голосних у співі. Серед голосних звуків вокальними 

техніками пояснюється вимова звуків [і] як [іи], [а] як [ае] і [ао], чергування 

звука [и] з [е], відсутність якісної редукції звука [е] у слабких позиціях тощо. 

Водночас значна кількість випадків ненормованої вимови приголосних і 

голосних звуків у співочому мовленні пов’язана з інтерферентним впливом 

іншої, зокрема російської мови в умовах асиметричного білінгвізму (м’яка 

вимова шиплячих, оглушення приголосних, недотримання асиміляцій за 

м’якістю, місцем і способом творення). Певні випадки особливої вимови 

спричинені також і діалектним впливом (наближення звука [а] до [е], [а] до [о],  
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[о] до [у], вимова неподовженого приголосного замість подовженого тощо). 

Низка специфічних нечисленних орфоепічних відхилень, на нашу думку, 

пов’язана також з індивідуальними фізіологічними рисами певного мовця, його 

мовною компетенцією або з намаганням створити власну неповторну манеру 

співу. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації внаслідок проведення експериментально-фонетичного 

аналізу артикуляційно-акустичних характеристик співочих голосних і 

приголосних звуків як компонентів складів виявлено основні диференційні 

ознаки українського співочого мовлення в порівнянні з неспівочим, з’ясовано 

специфічні артикуляційно-акустичні параметри співочого мовлення, 

простежено тенденції варіативності орфоепічних норм в українському 

співочому мовленні. В аудитивному аналізі для отримання об’єктивних 

результатів брали участь викладачі, працівники лабораторії експериментальної 

фонетики та студенти Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Інструментальний аналіз було проведено з 

використанням сучасної комп’ютерної програми для фонетичного аналізу 

мовлення Praat. 

Виконане дослідження дало змогу зробити такі висновки: 

1. Цікавість до дослідження співочого мовлення зародилася ще в працях 

античних філософів, проте для української лінгвістики, зокрема для 

експериментальної фонетики, цей різновид усного мовлення є відносно новим 

об’єктом вивчення. Внаслідок цього в українських мовознавчих студіях не 

існувало загальноприйнятого терміна на його позначення та висновку про 

лінгвістичний статус явища. Автором встановлено, що співоче мовлення 

закономірно належить до сфери вивчення лінгвістики, є лінгвістичним 

феноменом, різновидом мовлення, особливою формою реалізації мови, що 

складається з двох абсолютно рівноправних компонентів – вербального і 

музичного. Також у дисертаційній праці системно використано й обґрунтовано 

термін «співоче мовлення» як такий, що не викликає різнотлумачень і 

найповніше передає синкретичну сутність досліджуваного явища. 

2. Для подальшого дослідження важливо констатувати, що співоче і 

неспівоче мовлення функціонують за тими самими мовними законами та 

виконують ті самі основні функції (комунікативну, когнітивну, культурно-

історичну, фатичну, естетичну, емотивну). Водночас співоче мовлення, що 

базується на певних вокальних техніках і прийомах, має низку диференційних 

акустичних і артикуляційних ознак, серед яких: 

 домінування з-поміж функцій співочого мовлення емотивної і 

естетичної; 

 обмеження у використанні певних лексичних, фонетичних, 

граматичних засобів, спричинене неможливістю функціонування співочого 

мовлення в усіх мовних стилях; 

 особливості ритміко-інтонаційного оформлення співочого 

мовлення; 
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 специфічні артикуляційно-акустичні риси, спричинені 

особливостями роботи артикуляторів у співі; 

 особливості функціонування орфоепічних норм у співочому 

мовленні порівняно з неспівочим.  

3. Співоче мовлення відрізняється від неспівочого низкою 

артикуляційних особливостей, котрі пояснюються насамперед особливими 

налаштуваннями та характерними рисами в роботі мовного апарату співака. 

Одними з найважливіших анатомо-фізіологічних чинників творення якісного 

співочого звука є правильно організований і комфортний для виконавця процес 

дихання та особливі індивідуальні конфігурації органів мовного апарату, які 

використовуються для підвищення коефіцієнта корисної дії мовних органів та 

економії сил мовця під час процесу співу. Артикулятори з різним ступенем 

активності беруть участь у породженні співочих звуків, проте всі частини і 

ділянки мовного тракту є однаково важливими для резонування звука, який 

зароджується в гортані і остаточно акустично оформлюється в надгортанних 

сталих і змінних резонаторних порожнинах – глотці, ротовій і носовій. 

4. Специфічна робота органів мовленнєвого тракту в співочому мовленні 

зумовлює особливі акустичні риси проспіваних звуків, зокрема зміни 

інтенсивності та формантної структури співочих голосних звуків. Дослідження 

українського співочого мовлення засвідчило факт зростання інтенсивності 

голосу в співочому мовленні, порівняно з неспівочим, у 80 % аналізованих 

фрагментів. Основними чинниками, від яких залежить ступінь підвищення сили 

голосу, є рівень майстерності виконавця та стиль виконання (академічний чи 

естрадний) В оперних співаків показник зростання сили голосу в співі є 

стовідсотковим, у естрадних – становить 73 %. 

5. Співочий і неспівочий різновиди мовлення мають відмінності й у 

частотному спектрі голосних звуків. Встановлено характерну для професійних, 

академічних голосів особливість співочих голосних: помічено, що в голосі 

одного співака значення формант для різних співочих голосних майже однакові 

(в межах 0–200 Гц). Це свідчить про відносну сталість налаштувань мовного 

апарату співака під час виконання різних голосних на всьому діапазоні 

співочого голосу й об’єктивно підтверджує отримані результати слухового 

аналізу, де на основі суб’єктивного враження групи аудиторів отримано 

висновки про якісну редукцію голосних звуків, тобто про так зване 

взаємозближення голосних у співочому мовленні. 

6. На підставі результатів експериментального дослідження з’ясовано, що 

значення формант голосних звуків української мови в співі змінюється. Рівень 

перших двох формант у спектрі українських співочих голосних у переважній 

більшості випадків підвищується, хоча рівень першої форманти змінюється 

порівняно несуттєво (до 100 Гц). Третя, четверта та п’ята (якщо така 

виокремлювалась) форманти змінювали своє значення в напрямку взаємного 

зближення й утворювали в такий спосіб високу співочу форманту. 

Експериментальний аналіз записів співочого мовлення українських співаків 

показав, що ВСФ частіше присутня в співі оперних професійно поставлених 

голосів (90 % випадків). Основним чинником, що впливає на частотне значення 
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високої співочої форманти, є тембр голосу. Так, залежно від типу голосу, 

висока співоча форманта формується на частоті від 2000 Гц (у чоловічих 

голосах) до 3300 Гц (у високих жіночих голосах). Більш інтенсивною висока 

співоча форманта є в спектрах оперних академічних голосів, натомість у 

представників естрадного співу її інтенсивність значно нижча. 

7. Результатом оптимальної конфігурації мовних органів є утворення 

якісного співочого звука та гарна дикція, що є показниками високого 

професіоналізму співака. До чинників, які впливають на дикцію виконавця, 

належить висота і сила голосу, його тембральне забарвлення, а також 

фонетичні риси мови та дотримання співаком орфоепічних норм. Внаслідок 

проведеного аудитивного аналізу співочого мовлення українських оперних і 

естрадних співаків з’ясовано й систематизовано найпоширеніші випадки 

відхилень від вимовних норм українського літературного мовлення та причини 

такої вимови:  

 особливі вимоги різних вокальних технік, що зумовлюють більшість 

випадків особливої вимови голосних і приголосних у співочому мовленні; 

 вплив мовного оточення, зокрема інтерферентний вплив російської 

мови в умовах асиметричного білінгвізму, а також діалектного мовлення; 

 особистий рівень мовної культури певного співака; 

 намагання виконавця створити неповторний індивідуальний стиль 

співу, який вирізняв би його з-поміж співочого загалу. 

Застосовані методики експериментального дослідження, дібраний 

матеріал можуть бути використані для подальшого вивчення українського 

співочого мовлення, зокрема інших його стилів, наприклад, народного співу. 

Отримані відомості про фонетичну специфіку, акустичні й артикуляційні риси 

українських голосних і приголосних звуків будуть корисними в підготовці 

навчальних курсів з фонетики сучасної української мови, прикладної 

лінгвістики, спеціальних курсів з експериментальної фонетики. Також отримані 

результати можна використовувати в системах автоматичного розпізнавання й 

синтезу українського штучного мовлення. 
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АНОТАЦІЯ 

Чернишук В. В. Акустично-артикуляційні характеристики 

українського співочого мовлення (експериментально-фонетичне 

дослідження). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.02 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2019. 

У дисертації досліджено акустично-артикуляційні параметри 

українського співочого мовлення академічного й естрадного стилів за 

допомогою експериментального аналізу на матеріалі спеціально дібраної 

експериментальної бази фрагментів аудіозаписів мовлення 19 українських 

співаків. 

Вперше в україністиці з’ясовано питання лінгвістичного статусу 

співочого мовлення, його інтегральні й диференційні ознаки у порівнянні з 

неспівочим мовленням та обґрунтовано використання терміна на його 

позначення. За допомогою новітніх технічних засобів проаналізовано 

специфічні акустично-артикуляційні риси українського співочого мовлення. 

Здійснено системний опис анатомо-фізіологічних передумов творення 

співочого голосу та вплив певної конфігурації активних і пасивних мовних 

органів артикуляційного апарату на акустично-артикуляційні якості співочих 

голосних і приголосних звуків.  
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Вперше за допомогою спеціальних комп’ютерних програм виявлено й 

описано зміни формантної структури голосних українського співочого 

мовлення у порівнянні з неспівочим (зокрема досліджено явище високої 

співочої форманти). Крім того, за допомогою аудитивного аналізу простежено 

й схарактеризовано тенденції варіативності орфоепічних норм української мови 

у системах співочого вокалізму й консонантизму.  

Ключові слова: українське співоче мовлення, неспівоче мовлення, спектр 

звука, форманти, висока співоча форманта, артикуляційний апарат, 

резонування звука, орфоепічні норми, комп’ютерна програма Praat. 

 

АННОТАЦИЯ 

Чернышук В. В. Акустико-артикуляционные характеристики 

украинской певческой речи (экспериментально-фонетическое 

исследование). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации исследованы акустико-артикуляционные параметры 

украинской певческой речи академической и эстрадной манеры исполнения с 

использованием экспериментального исследования на материале специально 

сформированной экспериментальной базы фрагментов речи 19 украинских 

певцов. 

Впервые в украинистике решен вопрос лингвистического статуса 

певческой речи, изучены ее интегральные и дифференциальные характеристики 

в сравнении с непевческой и предложено наиболее соответствующий термин 

для ее обозначения. С использованием современных технических средств 

проанализированы специфические акустико-артикуляционные характеристики 

украинской певческой речи. Приведено системное описание анатомо-

физиологических предпосылок образования певческой речи и влияние тех или 

иных конфигураций активных и пассивных органов речи на акустико-

артикуляционные параметры певческих гласных и согласных звуков.  

Впервые с использованием специальных компьютерных программ 

определены изменения формантной структуры гласных украинской певческой 

речи (в том числе феномен высокой певческой форманты). Кроме того, с 

помощью аудитивного анализа изучены и описаны тенденции вариативности 

орфоэпических норм украинского языка в системах певческого вокализма и 

консонантизма. 

Ключевые слова: украинская певческая речь, непевческая речь, спектр 

звука, форманты, высокая певческая форманта, артикуляционный аппарат, 

резонирование звука, компьютерная программа Praat. 

 

SUMMARY 

Chernyshuk V. Ukrainian singing speech acoustic and articulatory 

features (еxperimental phonetic research). – Manuscript. 
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A thesis presented for a Candidate degree in Philological Sciences. Research 

Specialization: 10.02.01 – Ukrainian language. – Taras Shevchenko National 

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

Ukrainian linguistics on the modern stage of development envisages  

the use of the newest methods of research with bringing in of the modern computer-

assisted systems and special technical equipment for all language level’s analysis.  

It assists appearance of new phenomena and processes among the objects of  

the scientific interest, in particular singing speech as special variety of speech that 

was not described in Ukrainian linguistics in articulatory, acoustic and perceptional 

aspects until now.  

The thesis investigates phonetic parameters of the Ukrainian singing speech of 

academic and pop styles on the base of audio recording. 

Audio recording of the Ukrainian singing and nonsinging speech (19 

representatives) were the material of the research. Part of materials, that presents  

the nonsinging speech, was taken from the records of interview, concerto or 

television programs. The general volume of research material presents approximately 

eight hours records of singing and five hours of nonsinging speech records. 

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

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

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

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

description of orthoepical norms functioning in singing on the example of 

representatives of academic and pop vocal speech is also stated.  

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

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

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

apparatus resonator function. In particular the mechanism of generation of sounds (in 

a larynx) and their further acoustic registration in resonator cavities (esophageal, 

nasal and mouth) in the singing speech are characterized. 

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

a result of an experimental study by means of the computer program Praat, are 

described in the thesis. It is found out in particular, that the Ukrainian singing speech 

is distinguished by the high degree of intensity. This was observed in 80% of cases 

(in opera singers the result was one hundred percent, in pop singers it was 73%).  

At the same time, according to our observations, the gender factor and timbre 

coloration of the singer's voice did not influence the increase or decrease of the power 

of the sounds in the singing. 

Singing and non-singing varieties of speech also differ in changes in the 

formative structure of vowels. This is due to the special settings of the articulation 

apparatus, the use of vocal techniques and the emergence of high-formant singing 

sounds, a group of enhanced overtones in the spectrum of the voice that affect the 

voice's qualitative characteristics, its lunacy and aesthetic qualities.  

The results of the experiment showed that the level of the first two formants in the 

spectrum of Ukrainian singing vowels in most cases increased, although the level of 

the first formant varied less (up to 100 Hz). The third, fourth and fifth (if any) 
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formants changed their position in the direction of mutual convergence and formed a 

pronounced peak – a high singing formant.  

Also in the thesis basic tendencies of the Ukrainian orthoepical norms 

flexibility in the singing broadcasting are described: vowels approaching, unclear 

articulation of consonants, failure to observe of consonants assimilations at the place 

and the method of creation and others like that, and also principal reasons of 

appearance of such cases of articulation are certain: vocal technicians, influence of 

nearby languages in the conditions of asymmetric bilingualism, influence of the 

dialectal broadcasting. 

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

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

phonetics of modern literary Ukrainian, orthoepy, special courses and seminars on 

experimental phonetics; during the conclusion of methodical materials from the 

applied phonetics.  

Keywords: singing speech, nonsinging speech, spectrum of sound, formant, 

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

program Praat. 


