
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

ПЛАХОТНІКОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА 

 

УДК 811.161.2:81’34 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

КОРПУС УКРАЇНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ 

Й ОСНОВИ ПРАКТИЧНОГО ВТІЛЕННЯ 

 

10.02.01 – українська мова 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

_________________________ О. Ю. Плахотнікова 

 

Науковий керівник: Бас-Кононенко Оксана Василівна, 

кандидат філологічних наук, доцент 

 

Київ – 2017 



2 

АНОТАЦІЯ 

Плахотнікова О. Ю. Корпус українського усного мовлення: теоретичні 

засади побудови й основи практичного втілення. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 ―Українська мова‖. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2017. 

Сучасний стан розвитку інформаційних технологій сприяє появі все більшої 

кількості мовознавчих досліджень міждисциплінарного характеру. Корпусний 

підхід до вивчення особливостей усного мовлення дозволив розширити 

можливості наукового аналізу й опрацьовувати значний за обсягом мовний 

матеріал. На сьогодні в Україні вже створено кілька анотованих корпусних 

ресурсів, що містять писемні тексти, проте корпуси усного мовлення 

залишаються закритими для користувачів мережі Інтернет і забезпечують потреби 

наукових установ. Саме тому на часі побудова фонетично анотованого корпусу 

українського мовлення, відкритого для широкого кола користувачів у мережі 

Інтернет. 

Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми формування корпусу 

українського усного мовлення на базі дібраних і спеціально створених 

аудіозаписів у лабораторії експериментальної фонетики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Матеріалом дослідження слугували аудіотексти читаного й спонтанного 

українського природного монологічного усного мовлення, що в подальшому 

увійшли до бази даних Корпусу українського транскрибованого усного мовлення 

(КУТУМ). Цей ресурс містить фрагменти аудіозаписів загальною тривалістю 

93 хв. 6 сек. (28 аудіозаписів монологічного мовлення у *.wav-форматі, записаних 

від 10 дикторів; використано 26 аудіозаписів українського читаного мовлення і 

2 – спонтанного). Частина матеріалів КУТУМ (17 аудіозаписів тривалістю 
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60 хв. 28 сек.) представлена на сайті The Language Archive 

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

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше зроблено 

спробу системного напрацювання теоретичних і методологічних засад побудови 

корпусу українського усного мовлення і створення на їх основі КУТУМ, 

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

користувачами. У дисертаційному дослідженні також розроблено принципи 

індивідуалізованого транскрипційного запису для аудіотекстів КУТУМ 

із використанням символів Міжнародного фонетичного алфавіту, адаптовані 

до програмного забезпечення комп’ютерної програми ELAN. У цій роботі 

отримала подальший розвиток класифікація корпусів текстів на основі 

12 критеріїв. 

У дисертації вмотивовано такі структурні характеристики КУТУМ 

відповідно до класифікацій сучасних електронних корпусів текстів: 

1) дослідницький; 2) мультимедійний; 3) фрагментний; 4) статичний 

(у перспективі – динамічний); 5) синхронний; 6) мономовний; 7) фонетично 

анотований. 

У дисертаційній роботі обґрунтовано сегментацію мовленнєвого сигналу 

на синтагми в комп’ютерній програмі ELAN для транскрибування аудіозаписів 

КУТУМ (загальна кількість ‒ 1813 синтагм). Для фонетичного анотування бази 

даних аудіозаписів КУТУМ розроблено принципи індивідуалізованого 

транскрипційного запису, адаптовані до комп’ютерної програми ELAN, 

із використанням: 1) спрощеної фонетичної індивідуалізованої транскрипції 

на основі кириличної графіки; 2) транскрипції за стандартами Міжнародного 

фонетичного алфавіту – спрощеної фонетичної індивідуалізованої транскрипції 

на основі латинської графіки. Для позначення позиційних і комбінаторних змін 

звуків у потоці мовлення залучено допоміжні транскрипційні символи. 

Анотаційні файли КУТУМ, розроблені з використанням комп’ютерної 

програми ELAN, пристосовані до пошукових можливостей цієї програми, а також 

до інформаційного пошуку за допомогою інструмента Trova на сайті 
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The Language Archive. Зазначені опції пошуку задовольняють основні потреби 

досліджень фонетичної специфіки українського мовлення: забезпечено пошук 

усіх основних фонетичних одиниць у кириличній та латинській графіці – 

від алофона до цілої синтагми. 

У запропонованому дисертаційному дослідженні описано теоретичні засади 

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

ELAN); ця універсальна модель може бути використана для побудови подібного 

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

На матеріалі аудіотекстів КУТУМ розглянуто й виявлено типові для сучасного 

українського усного мовлення тенденції фонетичної варіативності норм 

літературної вимови. 

Апробація КУТУМ була здійснена у формі аудитивного та акустичного 

аналізу усного мовлення дикторів, дібраних для створення корпусного ресурсу. 

Безпосереднє фонетичне дослідження проведено в комп’ютерних програмах 

ELAN і Praat. Аналіз мовлення п’ятьох основних дикторів дав можливість 

виявити тенденції фонетичної варіативності в межах орфоепічних норм (зокрема 

вокалізації [в], вимови [j], [г] і [ч], асиміляції за глухістю, асиміляції за місцем і 

способом творення, а також асиміляції за м’якістю). Найширший діапазон 

варіативності у вимові дикторів спостережено при: а) асиміляції за глухістю 

(36%); б) вокалізації [в] (30,5%). Найбільше відхилень від орфоепічних норм 

зафіксовано при асиміляції за місцем і способом творення (42% випадків). 

На нашу думку, отримані дані є наслідком впливу візуального образу тексту, 

економії вимовних зусиль, а також можливого інтерферентного впливу російської 

вимови в умовах асиметричного білінгвізму. Проведений аналіз дає підстави 

вважати, що мовлення п’ятьох основних дикторів характеризується широким 

спектром фонетичних особливостей (як типових для українського усного 

мовлення, так й індивідуальних) та в цілому відповідає нормам українського 

літературного мовлення. 

Розроблену методику сегментації й аналізу мовленнєвого сигналу на базі 

комп’ютерних програм ELAN і Praat було апробовано в навчальній практиці 
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з експериментальної фонетики студентів 2 курсу спеціальності ―Прикладна 

лінгвістика та англійська мова‖ Інституту філології Київського національного 

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

магістрантів Інституту філології Київського національного університету 

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

мова‖) та Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 

―Прикладна лінгвістика‖). Вищевказана методика була вміщена в програму 

навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальності ―Прикладна лінгвістика 

та англійська мова‖, укладену в 2016 році у співавторстві з О. Зубань, З. Дудник і 

О. Бас-Кононенко. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в побудові КУТУМ як інтерактивного інтернет-ресурсу. Передбачено 

використання цього Корпусу як для подальших лінгвістичних досліджень 

фонетичної варіативності сучасного українського мовлення, так і з навчальною 

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

мови як іноземної, оскільки орфографічний запис текстів українською та 

англійською мовами, що міститься в КУТУМ, ілюструє випадки вимови, 

наголошення слів і просодичної організації речень, дає можливість 

використовувати переклад синтагм англійською мовою). 

Ключові слова: сучасне українське літературне мовлення, фонетична 

варіативність, орфоепія, корпусна лінгвістика, корпус усного мовлення, анотація, 

Корпус українського транскрибованого усного мовлення, спрощена фонетична 

індивідуалізована транскрипція, комп’ютерна програма ELAN, комп’ютерна 

програма Praat. 

SUMMARY 

Plakhotnikova O. Ukrainian speech corpus: the theoretical basis of construction 

and practical implementation. – Qualification scientific work, manuscript copyright. 

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

Research Specialisation: 10.02.01 – Ukrainian language. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 
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Current state of information technology favours increasing linguistic research, 

interdisciplinary in nature. Corpus approach to detailed speech study makes it possible 

to extend opportunities of scientific analysis and to process a significant amount 

of language material. Nowadays in Ukraine, several annotated corpus resources 

containing written texts have already been created, but Internet users are denied access 

to speech corpora, which meet the requirements of scientific institutions only. That is 

why it is time to create a Ukrainian speech corpus with phonetic annotation in the form 

of Internet resource available for open access. 

The thesis investigates and solves the problem of creating a Ukrainian speech 

corpus based on selected and specially recorded audio files at the Laboratory 

of Experimental Phonetics, Institute of Philology, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. 

Audio texts of read and spontaneous Ukrainian natural monological speech were 

the material of the research. Later they became components of a database of The Corpus 

of the Transcribed Ukrainian Speech (CTUS). This Corpus contains fragments of audio 

recordings with total duration time of 93 min. 6 sec. (28 audio recordings 

of monological speech in *.wav-format, recorded from 10 speakers; 26 audio recordings 

represent read Ukrainian speech, the other 2 – spontaneous Ukrainian speech). Part 

of the CTUS material (17 audio recordings with total duration time of 60 min. 28 sec.) 

is presented on The Language Archive website (Max Planck Institute 

for Psycholinguistics, Nijmegen, the Netherlands). 

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

of systemic generation of theoretical and methodological background for creating 

a Ukrainian speech corpus, as well as the CTUS on this basis. This corpus is open 

for enlargement and injection by developers and exploitation by users. The dissertation 

also formulates principles of individualised transcriptional entries for the CTUS audio 

texts using the symbols of the International Phonetic Alphabet. These principles have 

been adapted to the ELAN software. The classification of text corpora based 

on 12 criteria was further developed in this work. 
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This thesis substantiates the following structural characteristics of the CTUS 

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

designed to study the use of modern Ukrainian language in phonetic aspect; 

2) multimedia corpus: contains audio recordings of Ukrainian reproduced speech texts, 

available for playing the needed segments; 3) fragment corpus: includes fragments 

of writings, lectures, speeches, taken on defined principles of text data selection 

for a corpus; 4) static corpus (eventually dynamic): reflects a certain time frame 

of phonetic system; 5) synchronic corpus: presented by audio files reflecting the state 

of modern Ukrainian speech; 6) monolingual corpus: the texts contained in this corpus 

are the results of speech activity of native Ukrainian speakers; 7) phonetically 

annotated: all text data are supported by annotation, in which each audio fragment 

is followed by corresponding information about phonetic inventory of syntagms, as well 

as pauses. 

The research justifies segmentation of speech signal into syntagms in ELAN 

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

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

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

with the use of: 1) broad phonetic individualised transcription based on Cyrillic 

characters; 2) transcription according to the standards of the International Phonetic 

Alphabet – broad phonetic individualised transcription based on Latin characters. 

Additional transcription symbols were used to describe positional and combinatory 

sound changes in speech. 

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

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

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

options respond to the main needs of phonetic peculiarities research of Ukrainian 

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

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

This thesis describes the theoretical basis of creating a model of Ukrainian speech 

corpus (based on the ELAN computer program); this universal model can be used 
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for constructing a similar resource for any language, regardless of its phonetic structure 

peculiarities. The audio texts of the CTUS provided material for consideration and 

detection of tendencies of phonetic variability in standard pronunciation typical 

for modern Ukrainian speech. 

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

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

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

main speakers enabled detection of tendencies of phonetic variability in standard 

pronunciation (for instance, vocalization of [ʋ], pronunciation of [j], [ɦ] and [tʃ], 

devoicing assimilation, assimilation of place and manner of articulation, softness 

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

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

of deviations from standard pronunciation was registered in assimilation of place and 

manner of articulation (42% of cases). In our view, the data obtained were affected 

by visual image of text, the principle of least effort in pronunciation, and a possible 

interferential influence of Russian pronunciation in situation of asymmetric 

bilingualism. As a result of this analysis we found out that the speech of the five main 

speakers shows a broad range of phonetic peculiarities (either typical for Ukrainian 

speech or individual); their speech is generally consistent with Ukrainian literary speech 

standards. 

The methodology developed of segmentation and speech signal analysis based 

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

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

and English‖), Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv; 

in special courses for master’s students of Institute of Philology, Taras Shevchenko 

National University of Kyiv (specialty ―Ukrainian language and literature, English 

language‖) and for master’s students of Kyiv National Linguistic University (specialty 

―Applied linguistics‖). O. Zuban, Z. Dudnyk, O. Bas-Kononenko and O. Plakhotnikova 

placed the above-mentioned methodology in the program guide of training internship 
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for the second-year students of the specialty ―Applied linguistics and English‖, prepared 

in 2016. 

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

the CTUS as an interactive Internet-resource. This Corpus is provided for use in further 

linguistic research of phonetic variability in modern Ukrainian speech and 

for educational purposes (studies related to Ukrainian phonetics and orthoepy, 

Ukrainian as a foreign language; text orthographic entries in Ukrainian and English, 

contained in the CTUS, illustrate pronunciation, word stress and prosodic organisation 

of sentences, and enable the use of syntagms translated into English). 

Key words: modern Ukrainian standard speech, phonetic variability, orthoepy, 

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

Speech, broad phonetic individualised transcription, ELAN computer program, Praat 

computer program. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Плахотнікова О. Ю. Асиміляційні процеси в українському мовленні 

(на матеріалі виступів депутатів Верховної Ради України) / Плахотнікова О. Ю. // 

Мовні і концептуальні картини світу: наукове видання. – К. : Київський 

університет, 2011. – Вип. 37. – С. 191–195. 

2. Плахотнікова О. Ю. Як ми говоримо? (експериментально-фонетичне 

дослідження мовлення українського студентства) / Плахотнікова О. Ю. // Мовні 

і концептуальні картини світу: наукове видання. – К. : Київський університет, 

2012. – Вип. 42. – Част. 1. – С. 365–371. 

3. Плахотнікова О. Ю. Сучасні підходи до створення електронних корпусів 

усного мовлення / Олена Плахотнікова // Українське мовознавство. – Харків : 

Цифра Прінт, 2013. – Вип. 43. – Част. 1. – С. 419–424. 

4. Плахотнікова О. Використання програми Elan в роботі зі звукозаписами 

корпусу українського усного мовлення / Олена Плахотнікова // Українське 

мовознавство. – Харків, 2014. – Вип. 44. – Част. 1. – С. 238–243. 



10 

5. Плахотнікова О. Ю. Сучасний стан корпусних досліджень в Україні / 

О. Ю. Плахотнікова // Наукові записки Національного університету ―Острозька 

академія‖. Серія ―Філологічна‖. – Острог : Видавництво Національного 

університету ―Острозька академія‖, 2015. – Вип. 56. – С. 242–244. 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних 

6. Плахотнікова О. Ю. Корпус українського транскрибованого усного 

мовлення: засади створення / Плахотнікова О. Ю. // Науковий вісник 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: 

―Філологічні науки‖. Мовознавство: Збірник наукових праць. – №7. – Дрогобич, 

2017. – С. 145–148. 

 

Статті в іноземних періодичних наукових виданнях 

7. Плахотникова Е. Ю. Особенности транскрибирования украинской устной 

речи в программе ELAN / Е. Ю. Плахотникова // Балтийский гуманитарный 

журнал. – 2015. – №4 (13). – С. 40–43. 

 

Тези за матеріалами конференції 

8. Плахотникова Е. Ю. О проекте создания корпуса украинской устной речи 

[Электронный ресурс] / Плахотникова Е. Ю. // Сборник Тезисов 2‐й 

Всероссийской Интернет‐конференции ―Грани науки 2013‖. – Казань : СМУиС, 

2013. – С. 192–193. ‒ Режим доступа : 

http://grani2.kznscience.ru/data/documents/Tezisy_GraniNauki-2013.pdf 



11 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.…………………………………………….....13 

ВСТУП………………………………………………………………….…..……….....14 

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

КОРПУСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………………………………………....….21 

1.1. Корпусна лінгвістика як напрям прикладних лінгвістичних досліджень….....21 

1.2. Корпус текстів як предмет наукового вивчення.…………..………...................31 

1.3. Типологія корпусів текстів……………………………………………………....42 

1.4. Огляд корпусних ресурсів, створених у світі та в Україні……………..….…..50 

Висновки до РОЗДІЛУ 1..…………………………………………………….…....…63 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПОБУДОВИ КОРПУСУ УСНОГО 

МОВЛЕННЯ……………………………………………………….....................……..65 

2.1. Сучасні підходи до створення електронних корпусів усного мовлення….......65 

2.2. Теоретичні засади моделювання корпусу усного мовлення……………...…...79 

2.3. Підходи до транскрибування корпусних матеріалів…………………...…........88 

2.4. Комп’ютерна програма ELAN як засіб побудови Корпусу українського 

транскрибованого усного мовлення………………………………………..……..…96 

Висновки до РОЗДІЛУ 2.………………………………………….………………...100 

РОЗДIЛ 3. КОРПУС УКРАЇНСЬКОГО ТРАНСКРИБОВАНОГО УСНОГО 

МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ УСНОГО 

МОВЛЕННЯ……………………………………………………………………..…...104 

3.1. Методика створення Корпусу українського транскрибованого усного 

мовлення………………………….………………………………….…………...…..104 

3.2. Особливості синтагматичного членування мовленнєвого сигналу……….…111 

3.3. Використання символів для спрощеної фонетичної індивідуалізованої 

транскрипції українського мовлення……………………………………..………...121 

3.4. Особливості створення транскрипції для аудіозаписів КУТУМ……….........129 



12 

3.5 Структура бази даних Корпусу українського транскрибованого усного 

мовлення……………………………………………………………….…………......134 

3.6. Аналіз усного мовлення дикторів……………………….…………………..…138 

3.6.1. Критерії аналізу мовлення дикторів…………………….…………………...138 

3.6.2. Основні диктори……………………………………….…………………..….144 

3.6.3. Додаткові диктори……………………………………………………….…....165 

3.7. Опції пошуку в Корпусі українського транскрибованого усного мовлення..176 

Висновки до РОЗДІЛУ 3…………………………………………..…………….......183 

ВИСНОВКИ.…………………………………………………………….…...…........187 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.……………………….………….……....192 

ДОДАТКИ.…………………………………………………………..……….…....…214 

А. Документація КУТУМ……………..……………………………………….…....214 

Б. Інформація про дикторів…………..…………………….…………………..…...226 

В. Вияви українського усного мовлення у дикторів………………………………227 

Г. Тексти, начитані дикторами для КУТУМ…………………………...…………..268 

Ґ. Список опублікованих праць за темою дисертації………..…………………….279 



13 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АКУЕМ – Акустичний корпус українського ефірного мовлення 

КНЛУ – Київський національний лінгвістичний університет 

КУМ – Корпус української мови 

КУТУМ – Корпус українського транскрибованого усного мовлення 

ЛФШ – Ленінградська (Петербурзька) фонологічна школа 

МННЦІТіС – Міжнародний науково-навчальний Центр інформаційних технологій 

і систем при НАН України та МОН України 

МФА – Міжнародна фонетична асоціація 

МФШ – Московська фонологічна школа 

НКРЯ – Национальный корпус русского языка 

ПЛШ – Празька лінгвістична школа 

УНЛК – Український національний лінгвістичний корпус 

BNC – British National Corpus 

CHILDES – Child Language Data Exchange System 

ELAN – комп’ютерна програма EUDICO Linguistic Annotator 

IPA – International Phonetic Alphabet 

LDC – Linguistic Data Consortium 

LLC – The London-Lund Corpus of Spoken English 

LOB – The Lancaster-Oslo-Bergen Corpus of Modern English 

RINCO – Russian Intonation Corpus 

SEU ‒ The Survey of English Usage 



14 

ВСТУП 

Сучасний стан розвитку українського мовознавства передбачає застосування 

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

лінгвістичних досліджень міждисциплінарного характеру. На сьогодні одним 

із провідних є корпусний підхід до вивчення мовних засобів, що не лише дозволяє 

аналізувати великий обсяг мовного матеріалу, а й розширює можливості власне 

наукового пошуку. У дисертаційному дослідженні запропоновано загальні 

теоретичні та методологічні основи побудови корпусу українського усного 

мовлення, які використано для безпосереднього створення Корпусу українського 

транскрибованого усного мовлення (КУТУМ) у лабораторії експериментальної 

фонетики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Цей ресурс розміщено на сайті The Language Archive 

(Інститут психолінгвістики імені Макса Планка, м. Неймеген, Нідерланди) [189]. 

На матеріалі аудіотекстів КУТУМ розглянуто й виявлено типові для сучасного 

українського усного мовлення тенденції фонетичної варіативності норм 

літературної вимови. 

Актуальність проблематики дисертації зумовлена динамічними процесами 

розвитку українського літературного мовлення, простеженими на фонетичному 

рівні. Дисертаційна праця є спробою задовольнити потребу у фонетично 

анотованих відкритих корпусах усного українського мовлення для здійснення 

спеціальних фонетичних досліджень (зокрема присвячених вивченню 

індивідуальних особливостей вимови, інтонації – темпу, паузації, мелодики, 

тембру), а також для використання цих корпусів із навчальною метою. 

На сьогодні вже створено кілька корпусів писемного й усного українського 

мовлення (Корпус української мови, Генеральний регіонально анотований корпус 

української мови, Український національний лінгвістичний корпус, Акустичний 

корпус українського ефірного мовлення; останні два – ресурси закритого 

доступу), але необхідна більша кількість фонетично анотованих масивів даних 

усного мовлення, що дають можливість опрацьовувати звукову реалізацію 

записаних текстів у відкритому доступі. 
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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. Тему 

дисертаційної роботи затверджено на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 

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

Мета роботи – розробити теоретичні та методологічні засади, створити на їх 

основі корпус українського транскрибованого усного мовлення; виявити типові 

для сучасного українського усного мовлення тенденції фонетичної варіативності 

норм літературної вимови. 

Для реалізації мети дослідження поставлено такі завдання: 

 запропонувати теоретичні та методологічні засади створення КУТУМ 

з урахуванням основних досягнень учених у галузі корпусної лінгвістики; 

 розробити принципи індивідуалізованого транскрипційного запису 

для аудіотекстів КУТУМ із використанням символів Міжнародного фонетичного 

алфавіту; 

 створити анотації аудіофайлів КУТУМ на основі розроблених принципів 

транскрипційного запису і з урахуванням особливостей програмного 

забезпечення (поняття анотації в контексті КУТУМ вживаємо у значенні 

асоційованої з акустичним мовленнєвим сигналом лінгвістичної інформації 

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

 дібрати з фондів лабораторії експериментальної фонетики і створити нові 

звукозаписи українського усного мовлення із залученням дикторів – носіїв 

літературної вимови; 

 схарактеризувати особливості усного мовлення дикторів на підставі 

аудитивного й акустичного аналізу аудіофайлів КУТУМ у комп’ютерних 

програмах Praat і ELAN; 
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 проаналізувавши сучасні корпусні ресурси, що існують в Україні та світі, 

створити КУТУМ (тобто робочу модель корпусу, розроблену з метою 

демонстрації і тестування її можливостей); 

 розмістити матеріали КУТУМ у відкритому доступі в мережі Інтернет. 

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

спонтанному варіантах, опрацьоване відповідно до принципів побудови корпусу. 

Предмет дослідження – фонетична варіативність норм літературної вимови, 

типова для сучасного українського усного мовлення (на матеріалі аудіозаписів 

створеного Корпусу). 

Матеріалом дослідження слугували аудіотексти читаного й спонтанного 

українського природного монологічного усного мовлення, що в подальшому 

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

спонтанного). На основі вказаних 28 звукозаписів (загальною тривалістю 

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

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

знаками; 2) спрощену фонетичну індивідуалізовану транскрипцію 

з використанням кириличної графіки для кожного аудіозапису. Частина 

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

1) спрощену фонетичну індивідуалізовану транскрипцію на основі латинської 

графіки за стандартами Міжнародного фонетичного алфавіту (The International 

Phonetic Alphabet; ISO 15924) [169], яка надалі називатиметься транскрипція IPA; 

2) переклад орфографічного запису аудіотекстів англійською мовою. Цей 

матеріал Корпусу представлений на сайті The Language Archive Інституту 

психолінгвістики імені Макса Планка (м. Неймеген, Нідерланди) [189]. 

Теоретичним підґрунтям для моделювання КУТУМ стали праці 

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

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

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

Я. Свартвіка, Дж. Гаррінгтона, С. Ґріса, Ш. Тейлор та ін. Дослідження 

українського мовлення в Корпусі ґрунтується на лінгвістичних напрацюваннях 
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Л. Щерби, Н. Тоцької, Л. Прокопової, А. Багмут, Н. Плющ, В. Берковець, 

М. Матусевич, О. Бризгунової. 

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

досягнення основної мети дослідження й забезпечення достовірності результатів 

застосовано загальнонаукові та спеціальні методи. Огляд стану проблеми 

здійснено за допомогою теоретичних загальнонаукових методів (описовий метод, 

абстрагування, узагальнення). Емпірико-теоретичні методи (аналіз і синтез; 

моделювання) слугували для створення теоретичних засад формування моделі 

корпусу усного мовлення та побудови КУТУМ. 

У роботі також застосовано спеціальні методи, серед яких – 

експериментально-фонетичний метод: аудитивний аналіз використано 

для початкової інтерпретації фонетичного матеріалу дослідження й виявлення 

характеристик усного мовлення дикторів; для підтвердження результатів 

аудитивного аналізу й проведення процедури фонетичного транскрибування 

мовлення дикторів слугував метод акустичного аналізу. Аудитивний та 

акустичний аналіз мовленнєвого сигналу здійснено за допомогою комп’ютерних 

програм ELAN i Praat [154; 191]. З’ясування особливостей мовлення дикторів 

базувалось на методах емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, 

метод кількісних підрахунків). 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше зроблено 

спробу системного напрацювання теоретичних і методологічних засад побудови 

корпусу українського усного мовлення і створення на їх основі КУТУМ, 

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

користувачами. У дисертаційному дослідженні також розроблено принципи 

індивідуалізованого транскрипційного запису для аудіотекстів КУТУМ 

із використанням символів Міжнародного фонетичного алфавіту, адаптовані 

до програмного забезпечення комп’ютерної програми ELAN. У цій роботі 

отримала подальший розвиток класифікація корпусів текстів на основі 

12 критеріїв. 



18 

Теоретичне значення роботи полягає в напрацюванні теоретичних засад 

створення моделі подібних корпусів усного мовлення із застосуванням методик та 

прийомів корпусної лінгвістики, а також у визначенні типових для сучасного 

українського усного мовлення тенденцій фонетичної варіативності норм 

літературної вимови. Ця універсальна модель може бути використана 

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

фонетичної будови. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в побудові КУТУМ як інтерактивного інтернет-ресурсу. Передбачено 

використання цього Корпусу як для подальших лінгвістичних досліджень 

фонетичної варіативності сучасного українського мовлення, так і з навчальною 

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

мови як іноземної, оскільки орфографічний запис текстів українською та 

англійською мовами, що міститься в КУТУМ, ілюструє випадки вимови, 

наголошення слів та просодичної організації речень, дає можливість 

використовувати переклад синтагм англійською мовою). 

Розроблену методику сегментації й аналізу мовленнєвого сигналу на базі 

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

з експериментальної фонетики студентів 2 курсу спеціальності ―Прикладна 

лінгвістика та англійська мова‖ Інституту філології Київського національного 

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

магістрантів Інституту філології Київського національного університету 

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

мова‖) та Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 

―Прикладна лінгвістика‖). Вищевказана методика була вміщена в програму 

навчальної практики для студентів ІІ курсу спеціальності ―Прикладна лінгвістика 

та англійська мова‖, укладену в 2016 році у співавторстві з О. Зубань, З. Дудник і 

О. Бас-Кононенко [92]. 

Особистий внесок здобувача. Ця робота є самостійним дослідженням. 

Наукові статті з теми дисертації опубліковані без співавторів. 
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Апробація результатів дисертації здійснювалася на таких наукових 

конференціях: Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

в Інституті філології Київського національного університету 

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

інтернет-конференції ―Грані науки 2013‖ (м. Казань, квітень-червень 2013 р.); 

щорічних Міжнародних наукових конференціях в Інституті філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка ―Мова як світ 

світів: граматика і поетика текстових структур‖ (м. Київ, листопад 2013 р.; 

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

IV Міжнародній науково-практичній заочній конференції ―Лінгвокогнітивні і 

соціокультурні аспекти комунікації‖ (м. Острог, червень 2015 р.); IV Міжнародній 

науковій конференції ―Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та 

граматичні параметри‖ (м. Кривий Ріг, жовтень 2015 р.), а також 

при попередньому обговоренні розділів дисертації на засіданнях кафедри 

української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Проблематику, теоретичні й практичні здобутки дисертаційного 

дослідження викладено в шести наукових статтях у провідних фахових виданнях 

України (з них 1 стаття у виданні, яке входить до міжнародної наукометричної 

бази даних ―Index Copernicus‖); в одній статті в закордонному науковому виданні, 

зареєстрованому в міжнародній наукометричній базі даних ―РІНЦ‖; у тезах 

доповіді на інтернет-конференції ―Грані науки-2013‖ (м. Казань, квітень–червень 

2013 р.). 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

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

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

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

складають 67 сторінок, повний обсяг роботи становить 280 сторінок. 
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Список використаних джерел містить перелік українських та зарубіжних 

наукових праць, цитованих у цьому дисертаційному дослідженні (222 позиції, 

із яких 143 – іноземними мовами). 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ 

ПЕРЕДУМОВИ КОРПУСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У дослідженні узагальнено відомості про корпусну лінгвістику та визначено 

поняття корпусу текстів, висвітлено історію становлення корпусної лінгвістики й 

виникнення корпусів текстів; подано типологію корпусів текстів за різними 

класифікаційними критеріями; здійснено огляд корпусних ресурсів, розроблених 

у світі та в Україні. 

1.1. Корпусна лінгвістика як напрям прикладних лінгвістичних 

досліджень 

Предмет і завдання корпусної лінгвістики. Корпусна лінгвістика – новий 

перспективний напрям сучасної лінгвістики, який остаточно сформувався 

впродовж другої половини минулого століття завдяки появі комп’ютерів, 

розвитку новітніх інформаційних технологій і спеціального програмного 

забезпечення. Використання терміна ―корпусна лінгвістика‖ поширилося лише 

в кінці XX століття, після публікації у 1984 році збірника за авторством Я. Артса 

(Aarts) та В. Мейса (Meijs) під назвою ―Corpus Linguistics: Recent Developments 

in the Use of Computer Corpora in English Language Research‖ [148] за матеріалами 

конференції ICAME ―Conference on the Use of Computer Corpora in English 

Language Research‖. Побіжно вказаний термін уживався ще в працi Я. Артса і 

Т. ван ден Хувеля [125]. Науковці зазначають, що сам Aртс вважав термін 

невдалим, адже корпусна лінгвістика названа за основним інструментом 

дослідження і джерелом даних [206, c. 179]. 

Термін ―корпусна лінгвістика‖ науковці тлумачать по-різному як в Україні, 

так і за її межами. У лінгвоукраїністиці існує кілька поглядів на корпусну 

лінгвістику. Наприклад, на думку О. Демської-Кульчицької, корпусна лінгвістика 

є окремою дисципліною з власним предметом, об’єктом і метою дослідження, 

терміноапаратом, теоретичними і практичними засадами, власними 

дослідницькими прийомами [37, с. 8]. Як зазначає Н. Дарчук, мета корпусної 

лінгвістики – це фіксація всіх аспектів функціонування мови зі збереженням 

інтра- й екстралінгвістичної специфіки й адекватності лінгвістичної інформації; 
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завдання ж корпусної лінгвістики – розроблення методів і принципів побудови та 

експлуатації текстових корпусних ресурсів із використанням сучасних 

комп’ютерних технологій [27, с. 46]. За З. Партико, корпусна лінгвістика – це 

технологія добору, збереження, опрацювання й дослідження усних і писемних 

текстів на комп’ютерних носіях інформації, яка дає можливість отримувати 

лінгвістичні характеристики вжитих у цих текстах мовних одиниць [78, с. 100]. 

За Н. Кошкою, основою корпусної лінгвістики є розроблення теоретичного 

підґрунтя і практичних прийомів побудови, машинного опрацювання та 

експлуатації мовної інформації, оформленої у вигляді корпусу текстів [66, с. 190]. 

Що ж до зарубіжних мовознавців, то за визначенням В. Захарова, корпусна 

лінгвістика займається розробленням загальних принципів побудови і 

використання корпусу текстів із застосуванням комп’ютерних технологій [51, 

с. 5]. За словами М. Копотєва та А. Мустайокі, у корпусної лінгвістики об’єктом 

вивчення є мовлення поза мовною абстракцією та нормами літературної мови; 

корпусний підхід засвідчує первинність мовленнєвої діяльності [60, с. 12]. 

На думку А. Ренюф, термін ―корпусна лінгвістика‖ є неточним, адже він описує 

різні етапи та аспекти корпусних досліджень – від побудови корпусу до аналізу 

корпусного матеріалу [195]. 

За словами А. Ренюф, корпусна лінгвістика являє собою особливий 

лінгвістичний підхід, що полягає в емпіричному спостереженні й аналізі 

автентичного тексту (усного чи писемного), відображеного в корпусі 

(здебільшого в електронному вигляді). Водночас дослідниця визнає корпусну 

лінгвістику самостійною лінгвістичною дисципліною [195]. Як зауважує 

Я. Свартвік, на сьогодні, вживаючи термін ―корпусна лінгвістика‖, мають на увазі 

―електронну корпусну лінгвістику‖ [203, с. 12]. 

Основним поняттям корпусної лінгвістики є корпус, що в найширшому 

розумінні означає зібрання лінгвістичної інформації для використання в наукових 

дослідженнях; з 1960-х років найбільший інтерес почали становити саме 

комп’ютерні корпуси в електронній формі (їх іще називають машиночитаними) 

[215, с. 84]. Докладніша інформація про визначення поняття корпусу міститься 
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в підрозділі 1.2 нашої дисертації. Об’єкт дослідження корпусної лінгвістики – 

корпус – має подвійну природу: по-перше, він є вихідним мовленнєвим 

матеріалом для корпусної лінгвістики; по-друге, корпус є результатом діяльності 

цього мовознавчого напряму. Саме тому сучасні корпусні дослідження 

проводяться здебільшого в двох основних напрямах, між якими важко провести 

чітку межу: 1) теоретичні та практичні питання створення корпусів (передбачає 

спільну роботу лінгвістів та фахівців у галузі комп’ютерних технологій); 

2) вивчення мови за допомогою корпусних підходів (дослідження корпусів 

текстів); для цього залучають до роботи фахівців у галузі прикладної лінгвістики 

(для проведення статистичного опрацювання мови). Варто зауважити, що підхід 

до мовного матеріалу має значення у процесі побудови електронних корпусів 

текстів. 

Перший підхід називають корпусно керованим (―corpus-driven‖); 

прихильники цього підходу вважають корпус головним джерелом інформації 

про мову, а лінгвістичний опис мови створюється на базі укладеного корпусу 

(дослідники добирають текстовий матеріал для вивчення конкретного мовного 

явища). Наприклад, таким чином укладають спеціалізовані корпуси текстів, 

серед яких – CZESL-PLAIN, CZESL-SGT, JEROME та ін., що є спеціалізованими 

корпусами в межах проекту Český národní korpus (корпусу чеської мови) [141]. 

Другий підхід отримав назву корпусно базований (англ. ―corpus-based‖): 

у цьому разі корпуси використовуються з метою ілюстрування наявних 

лінгвістичних теорій, підтвердження теоретичних припущень, перевірки 

сформульованих гіпотез (наприклад, для дослідження меж мовленнєвої 

варіативності у граматиці, у контрастивній лінгвістиці, у теорії перекладу, 

у лексикографії тощо). Корпусно базовані дослідження відображають мовні 

реалії, зафіксовані в текстах (прикладом таких досліджень є національні корпуси 

текстів, зокрема Frantext – корпус французької мови; British National Corpus, BNC 

– корпус британського варіанта англійської мови) [130; 136]. Термін ―корпусно 

базований‖ може використовуватись у науковій літературі й на позначення будь-

якого підходу до мови, що застосовує корпусну інформацію й методи. На сьогодні 
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ці два напрями часто взаємодоповнюють один одного й рідко застосовуються 

самостійно. 

На думку О. Селіванової, серед головних проблем корпусної лінгвістики 

можна виокремити такі: 1) спосіб представлення та збереження мовленнєвих 

репрезентацій (структурований та неструктурований способи); 2) вимоги 

до корпусу текстів із боку укладачів і користувачів (важливими є такі принципи: 

репрезентативності відносно предметної галузі; повноти з метою представлення 

релевантних явищ; економічності, що має балансувати з репрезентативністю й 

повнотою; прозорості та зрозумілості одиниці збереження; обов’язкової 

комп’ютерної підтримки); 3) специфіку програмного забезпечення корпусів; 

4) принципи добору параметрів предметної галузі; 5) способи структурування 

корпусу; 6) транскрипцію текстів усного мовлення; 7) мультимедійну підтримку 

корпусу усного мовлення; 8) розроблення пошукових систем у корпусі; 

9) способи формування робочих корпусів зі складу генерального; 10) кодування 

дескрипцій одиниць збереження тощо [103, с. 669]. 

Учений В. Риков запропонував власне порівняння корпусної й традиційної 

лінгвістики у формі таблиці [101]. Нижче ми наводимо лише найбільш важливу 

частину порівняльної таблиці (див. Таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Порівняння корпусної і традиційної лінгвістики (за В. Риковим) 

 
Корпусна лінгвістика Традиційна лінгвістика 

1. Основна увага – вивчення мовлення. 1. Основна увага – вивчення мови. 

2. У дослідженнях спирається на матеріал 

корпусів текстів. 

2. У дослідженнях іде від теорії до її 

пояснення й підтвердження у фактах 

мовлення. 

3. Текст розглядають як певну фізичну 

сутність. 

3. Текст розглядають як певну абстракцію. 

4. Розглядає тексти в глобальній перспективі. 4. Розглядає тексти в локальній перспективі. 

5. Проводиться робота з лінгвістичною 

інформацією (слововживаннями) у тому 

вигляді, у якому вона трапилася в контексті. 

5. Надає перевагу штучним прикладам 

з ізольованих від тексту слововживань. 

6. Надає перевагу квантитативним методам. 6. Надає перевагу квалітативним методам. 

7. Вивчення узусу (як кажуть / пишуть).  7. Вивчення норми (як правильно). 
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На думку Н. Дарчук, існує кілька шляхів розвитку корпусної лінгвістики 

в Україні: 1) створення програмного забезпечення пошуку будь-якої одиниці 

у певному джерелі чи в усьому корпусі текстів для формування дослідницької 

ілюстративної текстової бази (у цьому разі в корпусі відсутня лінгвістична 

розмітка); 2) розроблення програмного забезпечення для самостійного 

маркування корпусу текстів дослідником (за результатами розмітки укладається 

лексикографічна картка досліджуваного слова); 3) створення пакету програм 

(комп’ютерних інструментів) для різнобічного лінгвістичного опрацювання 

текстового матеріалу (лінгвістична розмітка корпусу текстів відбувається 

в автоматичному режимі). Кожен із цих шляхів має як позитивні риси (швидкість 

створення корпусу текстів, точність характеристики одиниць аналізу, швидкість 

отримання інформації), так і недоліки (ресурсна обмеженість, повільність роботи, 

недостатня точність автоматичного аналізу тексту) [31, с. 331–332]. 

Дослідження, що базуються на сучасних корпусних масивах, уже стали 

традицією в багатьох країнах світу. Зокрема проблемам корпусної лінгвістики 

присвячено конференції та збірники наукових праць за їх матеріалами: щорічна 

Міжнародна конференція з корпусної лінгвістики, конференція Американської 

асоціації з корпусної лінгвістики (The American Association of Corpus Linguistics 

Conference), Міжнародна конференція з прикладної корпусної лінгвістики 

(International Conference on Applied Corpus Linguistics), ―Мегалінг‖ (Київ; 

―Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології‖), ―Діалог‖ (Москва; 

―Комп’ютерна лінгвістика та інтелектуальні технології‖), ―Корпусна лінгвістика‖ 

(Санкт-Петербург). Також існують спеціальні фахові видання, присвячені 

дослідженням у галузі корпусної лінгвістики: ―International Journal of Corpus 

Linguistics‖, ―Corpus Linguistics and Linguistic Theory‖, ―Corpora‖ [86, с. 145]. 

На сьогодні в світі ресурси корпусної лінгвістики активно використовують 

у різних галузях науки, як-от: у лексикографії, у граматичних, лексикологічних і 

соціолінгвістичних дослідженнях, у лінгводидактиці (при вивченні рідної або 

іноземної мови), у судово-лінгвістичній експертизі, стилістиці та авторській 
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стилеметрії, перекладознавстві, при розпізнаванні та синтезі штучного мовлення, 

виявленні плагіату та прихованого цитування тощо. 

З історії становлення корпусної лінгвістики. Інформатизація суспільства 

та потужний розвиток комп’ютерних технологій протягом останнього століття 

сприяли появі нових підходів до вивчення мови, зокрема йдеться про становлення 

корпусного підходу та появу корпусної лінгвістики. 

За О. Демською, теоретичним складником передумов появи корпусного 

підходу до дослідження мови і формування корпусної лінгвістики як науки можна 

вважати структуралізм з його гілками – Празькою лінгвістичною школою (ПЛШ), 

глосематичною теорією, американською дескриптивною лінгвістикою та 

Лондонською лінгвістичною школою [41, с. 21]. Серед наведених напрямів 

структуралізму варто відзначити значний вплив ідей глосематичної теорії 

(зокрема поглядів Л. Єльмслева на текст і принципи його аналізу, що 

представлені у праці ―Пролегомени до теорії мови‖) [41, с. 22]. Теорія 

Л. Єльмслева зацікавила американських дескриптивістів, які розбудовували 

формальні методи опису структури конкретних мов і розробляли протокорпусну 

методику організації мовного матеріалу неписемних мов індіанців. Саме 

європейський структуралізм (глосематичний напрям) став теоретичним 

підґрунтям для появи корпусів текстів і виникнення корпусної лінгвістики, що 

були втілені в життя в північноамериканській лінгвістичній традиції (цьому 

сприяли американські дескриптивісти) [41, с. 24–25]. 

Існують різні погляди на витоки корпусної лінгвістики; її появу зазвичай 

пов’язують або з укладанням першого електронного корпусу текстів 

в Університеті Брауна (США, штат Род-Айленд, 1960-ті рр.), або зараховують 

до корпусної лінгвістики докорпусні дослідження, що передбачали роботу 

з лінгвістичним матеріалом з або без використання машинних ресурсів [34, с. 89–

90]. 

Докладно вивчено питання становлення корпусної лінгвістики у праці 

О. Демської-Кульчицької, яка звертає увагу на запропоновану Т. МакЕнері й 

Е. Вільсоном періодизацію розвитку корпусних досліджень: 1) так звану ранню 
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(протокорпусну) лінгвістику: це етап формування теоретичного підґрунтя та 

прагматичних передумов виникнення напряму і створення текстових зібрань 

для лінгвістичного аналізу переважно на паперових носіях (1910–60 pp.); 

2) власне корпусну лінгвістику (сучасну, електронну корпусну лінгвістику), 

пов’язану з машинними носіями (з 1960-х рр. по 1990-ті сформувалися 

три напрями корпусної лінгвістики: 1) побудова електронних корпусів текстів; 

2) програмне опрацювання корпусів текстів; 3) дослідна експлуатація корпусних 

даних) [цитовано за 34, с. 90]. Рання (протокорпусна лінгвістика) отримала назву 

―корпусна лінгвістика до Хомського‖ (―pre-Chomsky corpus linguistics‖). Як пише 

О. Демська-Кульчицька, Т. МакЕнері й Е. Вільсон зазначали, що до появи 

генеративної граматики Н. Хомського в лінгвістиці переважало вивчення масивів 

емпіричних даних, тобто корпусів. Проте аналіз виконувався вручну, унаслідок 

чого обсяги даних були дуже обмеженими. Отже, помилковою є думка про те, що 

корпуси текстів з’явилися тільки в 1960-х роках і особливо інтенсивно почали 

розвиватися в 1980-х [цитовано за 34, с. 90; 181; с. 47]. 

Період власне корпусної лінгвістики відзначився появою першого 

електронного корпусу текстів в Університеті Брауна – Нормативного корпусу 

сучасної американської англійської мови (The Brown University Standard Corpus 

of Present-Day American English), відомого як Браунівський корпус; автори цього 

корпусу – Г. Кучера та В. Френсис [138]. Браунівський корпус став одним 

із найважливіших надбань корпусної лінгвістики та зразком для укладання 

корпусів текстів у наступні роки. У цей період (1960-ті роки) корпусна лінгвістика 

у США зазнала критики з боку Н. Хомського, основоположника ідей раціоналізму 

та породжувальної граматики; учений вважав корпус неадекватною і хибною 

основою для опису породжувальної здатності природної мови [215, с. 97]. 

На початку 1970-х рр. Проект французької мови Монреаля (Montreal French 

Project) розробив першу компʼютеризовану форму усного мовлення; водночас 

Я. Свартвік почав працювати над Лондонсько-Лундським корпусом англійського 

мовлення (The London-Lund Corpus of Spoken English, LLC) [178]. У 1980-х роках 

серед лінгвістів почав значно зростати інтерес до застосування корпусу 
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в наукових дослідженнях – істотний вплив на відродження корпусної лінгвістики 

та її розвиток у сучасному вигляді здійснили поява комп’ютерів та мережевих 

технологій [221]. У 1985 році у Москві було створено ―Машинний фонд 

російської мови‖, що мав на меті розроблення великої представницької бази 

текстових ресурсів російської мови; згодом досвід Фонду було використано 

для побудови Національного корпусу російської мови (Национального корпуса 

русского языка, НКРЯ) [77]. Усі ці наукові досягнення проклали шлях 

для сучасних досліджень мов на базі корпусів [221]. 

Із появою електронної корпусної лінгвістики склалася проблемна ситуація, 

пов’язана з подвійною природою цієї галузі: лінгвістична природа корпусної 

лінгвістики полягає в тому, що корпуси містять мовленнєвий матеріал, а технічна 

– сучасні корпуси працюють завдяки комп’ютерним технологіям та принципам 

інформаційного пошуку. Звідси виникає потреба створення й удосконалення 

корпусних ресурсів міждисциплінарними командами, що складаються з фахівців 

різної компетенції [6, с. 9]. Отже, є підстави вважати корпуси текстів 

міждисциплінарними дослідженнями. 

Проблема трактування статусу корпусної лінгвістики. На сучасному етапі 

розвитку корпусної лінгвістики наукові дослідження проводяться в багатьох 

напрямах і з різної тематики, що зумовлює різний погляд на саму природу 

вказаної галузі. Основними проблемами визначення корпусної лінгвістики є її 

емпірична спрямованість, міждисциплінарний характер і широке розуміння 

терміна ―корпусна лінгвістика‖, що об’єднує спектр лінгвістичних досліджень 

[11, с. 5]. У сучасному мовознавстві досі точаться дискусії з приводу статусу 

корпусної лінгвістики. Можна визначити декілька основних розумінь місця 

корпусної лінгвістики в системі наук: 

1. Корпусну лінгвістику визнають науковою мовознавчою дисципліною, 

галуззю/напрямом мовознавства (Я. Артс – 2002 [126, с. 14]; Г. Вільямс – 2006 

[219, с. 157], Н. Дарчук, М. Лангенбах – 2014 [30, с. 442]). Деякі вчені 

розглядають її як розділ комп’ютерної лінгвістики, оскільки інструментарій 

корпусної лінгвістики пов’язаний із комп’ютерним опрацюванням мовного 
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матеріалу (С. Баєр, Дж. Абердін, Дж. Бургер та ін. – 1998 [218, c. 231]: автори 

цього розділу називають корпусну лінгвістику корпусно орієнтованою 

комп’ютерною лінгвістикою, наголошуючи на тісному взаємозв’язку 

між теоретичною та комп’ютерною лінгвістикою; також підтримують належність 

корпусної лінгвістики до комп’ютерної лінгвістики Є. Карпіловська – 2006 [54, 

с. 74], В. Захаров і С. Богданова – 2013 [51, с. 5], А. Загнітко – 2010 [49]). Інші 

вчені вбачають у корпусній лінгвістиці галузь прикладної лінгвістики (О. Демська 

– 2011 [41, с. 29], О. Грудева – 2012 [24, с. 25], В. Жуковська – 2013 [48, с. 9]). 

З. Партико пропонує розглядати корпусну лінгвістику як складник лінгвографії 

(науки, що займається добором, укладанням і збереженням словників, масивів 

текстів і норм граматики), яка становить підрозділ прикладної лінгвістики. Проте, 

враховуючи використання комп’ютерних технологій для опрацювання мовного 

матеріалу, дослідник відзначає важливість корпусної лінгвістики 

для комп’ютерної лінгвістики і розмежовує завдання комп’ютерної і прикладної 

лінгвістики при розгляді корпусної лінгвістики. Так, для прикладної лінгвістики 

важливим є формування теорії укладання корпусів текстів і фондів мов, а 

для комп’ютерної – укладання корпусів текстів для їх дослідження на базі 

корпусного підходу й створення комп’ютерних фондів національних мов [78, 

с. 99–100]. Автори монографії ―Корпусна лінгвістика‖ вважають корпусну 

лінгвістику підрозділом прикладної і комп’ютерної лінгвістики [62, с. 13]. 

За словами Т. Бобкової, корпусна лінгвістика за об’єктом дослідження належить 

до гуманітарних наук, а за методологією – до точних (завдяки використанню 

статистичних даних та програмного забезпечення) [11, с. 5]. Отже, в Україні 

корпусну лінгвістику найчастіше визначають як складову частину комп’ютерної 

або прикладної лінгвістики. 

2. Корпусна лінгвістика як методологічна основа лінгвістичних досліджень, 

спосіб проведення лінгвістичного аналізу (цю думку поділяють Ч. Мейєр – 2002 

[185, с. xi, xiv]; Л. Боукер, Дж. Пірсон – 2002 [135, с. 9]; Т. Макенері, Р. Сяо, 

Й. Тоно – 2006 [183, с. 7–8], Г. Томпсон, С. Ханстон – 2006 [217, c. 8]; В. Плунгян 

– 2008 [87], М. Копотєв, А. Мустайокі – 2008 [60, с. 12], Д. Дубравська – 2012 
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[45], В. Захаров – 2016 [52, с. 154], О. Баркович – 2016 [6, с. 5]). Згідно з цим 

поглядом, корпусна лінгвістика дає можливість проводити лінгвістичний аналіз 

мови на базі конкретного мовленнєвого матеріалу. Для розв’язання різноманітних 

дослідницьких завдань у корпусній лінгвістиці застосовуються особливі методи, 

що підтверджує визначення корпусної лінгвістики як наукової методології. 

Про це свідчить зокрема створення корпусів текстів для психолінгвістичних, 

діалектологічних і соціолінгвістичних досліджень [11, с. 3–4]. 

Деякі дослідники (зокрема Н. Нессельхауф) вважають корпусну лінгвістику 

методом здійснення лінгвістичного аналізу, що став одним із найпоширеніших 

методів лінгвістичних досліджень на початку ХХІ століття [187]. Отже, ідеться 

про виокремлення корпусного методу; цієї думки дотримуються й розробники 

―Trinity Lancaster Corpus‖: вони вважають ефективним застосування вказаного 

методу у викладанні мови [155]. Однак більшість дослідників усе-таки не визнає 

корпусний метод окремим, новим методом лінгвістичних досліджень, а радше 

сприймає корпусну лінгвістику як методологію. 

3.  Корпусна лінгвістика як наукова парадигма (загальний філософський 

підхід) – прибічниками цієї теорії є Дж. Ліч (1992 [175, c. 106]), С. Ґріс (2006 [161, 

c. 191]), С. Богданова (2012 [14, с. 47]). С. Ґріс визначає корпусну лінгвістику як 

методологічну парадигму в прикладній і теоретичній лінгвістиці [161]. Загалом 

науковці, які дотримуються цього погляду, вважають корпусну лінгвістику 

багатовекторною дисципліною, що поєднує в собі філософію і методологію, 

теорію і практику залежно від кута розгляду конкретного мовного явища [65, 

с. 124]. 

4. Корпусна лінгвістика як лінгвістична теорія або теоретичний підхід – цю 

думку обстоюють В. Тойберт (2005 [208, c. 2]) та М. Мальберг (2005 [180, c. 2]). 

Визначення корпусної лінгвістики як лінгвістичної теорії ґрунтується на визнанні 

тексту головним об’єктом дослідження у мовознавстві та послідовному 

висхідному аналізі, що починається з вивчення емпіричних даних і вирізняє 

корпусну лінгвістику з-поміж інших лінгвістичних теорій. Саме чітке 
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розмежування корпусно базованого й корпусно керованого підходів дозволило 

трактувати корпусну лінгвістику як лінгвістичну теорію. 

5. Також існує повне заперечення корпусного підходу і корпусу як мовного 

матеріалу, що становить предмет інтересу лінгвіста (саме такою є позиція 

Н. Хомського [145]). В англійськомовній науковій літературі часто звертають 

увагу на те, що Н. Хомський вважав мовний матеріал недостатньою підставою 

для узагальнень і висновків про мову, а використання корпусу як інструмента 

для лінгвістичних досліджень неможливим; мовознавець мусить моделювати 

мову за допомогою мовної компетенції, а не її відображення – мовної діяльності 

(performance) [221]. Н. Хомський заперечував використання корпусу, пропонуючи 

робити висновки про емпіричну адекватність граматики у зв’язку з тим, чи може 

граматика породжувати нескінченну кількість граматичних речень; при цьому 

варто враховувати інтуїтивні судження носіїв мови про свою мову. Власне, 

вищезгадані факти пов’язані з тим, що цей вчений сприймав граматику 

як автономну систему, незалежну від семантики й фонології, хоча й пов’язану 

з ними [215, с. 648–649]. 

1.2. Корпус текстів як предмет наукового вивчення 

Визначення поняття корпусу текстів. Основним поняттям корпусної 

лінгвістики є поняття корпусу. Цей термін з’явився в лінгвістиці порівняно 

нещодавно, у ХХ столітті (з лат. corpus – тіло); ідея корпусу лягла в основу нового 

підходу до розуміння й дослідження мови і стала поштовхом до становлення 

корпусної лінгвістики як науки. 

Саме усвідомлення корпусу як основного об’єкта корпусної лінгвістики 

сприяло її виокремленню як самостійної галузі сучасного мовознавства. 

Незважаючи на це, термін ―корпус‖ часто вживають у лінгвістичній літературі 

взагалі без визначення; це пов’язано з особливостями розвитку корпусної 

лінгвістики (вона формувалася спочатку як методика корпусних досліджень, і 

корпусна теорія виявилася недостатньо розробленою) і складністю визначуваного 

об’єкта [12, с. 12]. 
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З другої половини XX ст. дослідники почали широко використовувати термін 

―корпус текстів‖, який було введено в науковий обіг у зв’язку зі створенням 

перших електронних корпусів – Браунівського (В. Френсис і Г. Кучера, 1963–64 

рр.), Ланкастерського (Дж. Ліч, 1970) і LLC (Р. Квірк, Я. Свартвік, 1980) [12, с. 12; 

138; 174; 178]. Уперше необхідність визначення терміна ―корпус текстів‖ виникла 

в авторів Браунівського корпусу; Г. Кучера і В. Френсис використали уточнену 

словникову дефініцію англійської лексеми ―корпус‖: це сукупність текстів, які 

можна вважати представницькими для конкретної мови, діалекту або іншої 

підмножини мов, призначених для лінгвістичного аналізу [37, с. 19]. Від часу 

укладання Браунівського корпусу визначення поняття корпусу зазнало багатьох 

змін і уточнень; як зазначає О. Демська, це сталося завдяки змінам самого 

корпусу і розвитку теоретичної частини корпусної лінгвістики [42, с. 35]. 

У наукових дослідженнях різних мов світу існує багато тлумачень термінів 

із компонентом ―корпус‖. В англійськомовній традиції корпус у вузькому 

розумінні – це зібрання систематизованих або довільно дібраних текстів 

природної мови, що зберігається та опрацьовується в електронному вигляді, а 

в широкому – будь-яка добірка писемних або усних текстів, що може бути 

використана для дослідження мови. Корпус може складатися з текстів однієї або 

кількох мов. Він містить велику кількість текстів, що дозволяє дослідникам 

аналізувати мовні закони, норми, але водночас не представляє всю мову, 

незалежно від його об’єму. На сьогодні термін ―корпус‖ часто є синонімом 

до терміна ―електронний корпус‖, адже сучасний корпус повинен бути 

машиночитаним. Безпосередніми перевагами машиночитаності корпусу є 

можливості автоматичного опрацювання текстового матеріалу за допомогою 

комп’ютерних технологій та автоматичної передачі інформації (у такий спосіб 

корпус стане доступним великій аудиторії користувачів) [215, с. 100–101]. 

На окрему увагу заслуговує розуміння поняття корпусу Дж. Синклером. 

Учений визначає корпус як колекцію фрагментів мови, відібраних і 

впорядкованих відповідно до експліцитних лінгвістичних критеріїв, які можна 

використовувати як зразки мови [199]. Ці критерії дослідник поділяє на позамовні 
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(учасники комунікації, соціальний аспект мовної комунікації, характер 

комунікативних актів тощо) і внутрішньомовні (особливості функціонування 

самої мови) [42, с. 36]. Тобто, на його думку, довільне зібрання текстів не можна 

вважати корпусом. 

У сучасному українському мовознавстві в контексті базового поняття 

корпусної лінгвістики часто вживаються такі терміни, як-от: корпус текстів 

(текстовий корпус), корпус мови, лінгвістичний корпус. Потрібно розмежувати ці 

поняття і охарактеризувати кожне з них. 

Термін ―корпус текстів‖ або ж ―текстовий корпус‖ означає, за визначенням 

О. Демської, ―… певним чином організоване комп’ютерне зібрання писемних 

і/або усних текстів будь-якої національної мови, якому притаманні обов’язкові 

ознаки і який призначений для наукового та практичного вивчення цієї мови‖ [42, 

с. 36]. За умови правильної побудови корпусу текстів його можна вважати певною 

моделлю природної мови [112, с. 32]. При цьому корпус текстів може містити 

в собі як писемні, так і транскрибовані усні тексти, оскільки саме поняття ―текст‖ 

передбачає цю дихотомію; текст – це зразок природної мовної поведінки 

без втручання лінгвіста [201, с. 1–2]. Можна сказати, що термін ―текстовий 

корпус‖ охоплює зміст поняття ―корпус‖ у вузькому розумінні в англійськомовній 

традиції. 

Українські вчені вживають у науковій літературі й інший термін – ―корпус 

мови‖, проте О. Демська слушно зауважує, що він є недоречним через свою 

багатозначність, адже в соціолінгвістиці під корпусом мови розуміють тіло мови 

(внутрішню структуру мови як такої) – саме таке визначення пропонує 

Н. Дзюбишина-Мельник [44, с. 24]. 

Варто розглянути й поняття ―бази даних‖, використовуване в комп’ютерній 

лінгвістиці, оскільки воно багато в чому збігається з поняттям корпусу текстів, 

але не є тотожним. За Н. Дарчук, базою даних є структурований і формалізований 

масив даних мовних об’єктів незалежно від умов їхньої реалізації, використання, 

зв’язку з іншими мовними об’єктами [26, с. 205, 344]. Також дослідниця пропонує 

робоче визначення бази даних як множини файлів; при цьому файл становить 
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множина записів одного формату [29, с. 91]. В. Захаров зазначає, що корпус 

у сучасному розумінні завжди є комп’ютерною базою даних, і в процесі його 

створення застосовуються спеціальні процедури й програми [50, с. 38]. 

За О. Демською, база даних містить як самі дані (які не завжди є даними мови), 

так і їх опис [42, с. 36]. У контексті мови доречніше вживати поняття 

―лінгвістичної бази даних‖, власне визначення якої запропонувала І. Штерн: ―це 

логічна структура для систематизованого зберігання мовних одиниць будь-якої 

природи та їх опрацювання в комп’ютерному середовищі‖ [122, с. 42]. Н. Дарчук 

пропонує визначати різновидом лінгвістичної бази даних лінгвістичні 

інформаційні ресурси; при цьому корпус текстів дослідниця вважає динамічним 

лінгвістичним ресурсом [31, с. 360]. Є. Карпіловська розмежовує бази даних і 

корпуси текстів; на думку дослідниці, текстозорієнтована (текстова) база даних – 

це ―база даних, побудована на основі певного корпусу текстів‖ [54, с. 48]. У такий 

спосіб дослідниця протиставляє базу даних і корпус текстів, і в цьому разі база 

даних щодо корпусу текстів виступає як ціле та його частина. 

Також у науковій літературі трапляється поняття ―лінгвістичного корпусу‖: 

наприклад, за визначенням В. Захарова, це поняття означає великий, 

представлений в електронному вигляді, уніфікований, структурований, 

анотований, філологічно компетентний масив мовних даних, призначений 

для вирішення конкретних лінгвістичних завдань. Це ж поняття включає також і 

систему управління текстовою й лінгвістичною інформацією, яку часто називають 

корпусним менеджером (це спеціалізована пошукова система, що містить 

програмні засоби для пошуку даних у корпусі) [51, с. 5–6]. Поняття 

лінгвістичного корпусу вжито і в колективній монографії ―Корпусна лінгвістика‖; 

її автори наголошують, що всі ці корпуси мають структуру певних 

лексикографічних систем [62, с. 5]. На нашу думку, найбільш вдалим є термін 

―корпус текстів‖, оскільки саме він найповніше охоплює визначення поняття 

корпусу в корпусній лінгвістиці та позбавлений двозначності. Отже, у нашому 

дослідженні ми використовуємо термін ―корпус текстів‖, при цьому до корпусів 
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текстів ми зараховуємо як електронні корпуси текстів, так і корпуси текстів 

на паперових носіях. 

Що ж до досліджень усного мовлення, то в науковій літературі на позначення 

корпусів, що містять записи усних текстів, використовують такі терміни: корпус 

усного мовлення, мовленнєвий корпус, акустичний корпус. Найбільш 

поширеними як у світовій, так і в українській науковій літературі є терміни 

―корпус усного мовлення‖ або ж ―корпус текстів усного мовлення‖ – це 

структуровані, ретельно дібрані колекції мовленнєвих аудіофрагментів, що 

відображають усне мовлення мовців у різних акустичних умовах [48, с. 74]. 

Анотований корпус усного мовлення складається мінімум із двох компонентів – 

аудіозаписів усного мовлення та суміщених з аудіофайлами анотацій, що містять 

транскрипцію (транскрипція необхідна для об’єктивної фіксації усного мовлення 

й надання йому графічної форми) [57, с. 2]. На думку Дж. Ліча, Т. МакЕнері й 

М. Вінна, поняття корпусу усного мовлення можна трактувати по-різному 

(в англійській мові вживаються два різни терміни – spoken language corpus i speech 

corpus) [159, с. 89]. Традиційне розуміння корпусу усного мовлення відображене 

в терміні speech corpus – це корпус, що містить зразки усних текстів у вигляді 

аудіозаписів, зазвичай зроблених у лабораторних умовах. У такий спосіб автори 

ставлять під сумнів спонтанні характеристики цього мовлення, що є однією 

з основних характеристик корпусу; проте такі корпуси є важливими для галузі 

автоматичного синтезу й розпізнавання мовлення. Що ж до терміна spoken 

language corpus, то такі корпуси містять здебільшого лише затранскрибовані усні 

тексти без відповідних аудіозаписів. Саме тому такі корпуси не можна 

використовувати для повноцінного дослідження усного мовлення; вони 

дозволяють лише з’ясувати словниковий, граматичний склад певної мови та 

інвентар фонем чи фонемні ланцюжки [159, c. 89–90]. 

Варто зазначити, що деякі українські дослідники вживають й інші терміни 

на позначення корпусу усного мовлення; наприклад, співробітники Міжнародного 

науково-навчального центру інформаційних технологій та систем (МННЦІТіС) 

використовують термін ―акустичний корпус‖. На їхню думку, базовою одиницею 
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акустичного корпусу є мовленнєвий фрагмент – оцифрований відрізок 

мовленнєвого сигналу, який супроводжується анотацією (асоційованою 

лінгвістичною інформацією певного типу (типів) про відповідні відрізки 

звучання) [19, с. 55]. Термін ―акустичний корпус‖ зосереджує увагу дослідника 

лише на акустично-фонетичній складовій частині корпусу текстів усного 

мовлення, відсуваючи текстові записи відповідних аудіофайлів на другий план, 

хоча ці записи є результатом процесу автоматичного розпізнавання мовлення. 

Що ж до поняття мовленнєвого корпусу на позначення корпусу усного 

мовлення, то його визначають як структуровану сукупність мовленнєвих 

фрагментів, забезпечену програмними засобами доступу до окремих елементів 

корпусу [68, с. 13]; в українській науці цей термін вжито в працях А. Продеуса 

[94]. Дослідниця О. Кривнова проводить аналогію між термінами ―мовленнєвий 

корпус‖ (―речевой корпус‖), ―корпус звукового мовлення‖ (―корпус звучащей 

речи‖) і ―мовленнєвою базою даних‖ (―речевая база данных‖) [68, с. 13]. 

На нашу думку, найбільш вдалим є термін ―корпус усного мовлення‖, 

оскільки саме він охоплює всю повноту поняття корпусу, що містить аудіотексти 

усного мовлення. 

Як зазначає Ч. Мейєр, поняття корпусу має безліч визначень, але існує 

достатньо просте визначення, із яким багато вчених погодяться – як добірки 

текстів чи частин текстів, які придатні для загального лінгвістичного аналізу [186, 

с. 1]. Н. Дарчук пропонує подібне трактування зазначеного поняття, визначаючи 

корпус текстів у найзагальнішому розумінні як сукупність текстів, необхідну та 

достатню для забезпечення об’єктивних наукових висновків про мову чи певну 

мовну підмножину [31, с. 361]. За словами С. Ґріса, поняття корпусу подібне 

до категорії багатозначного слова [162, с. 380]. Науковець вказує, що 

прототипним корпусом (тобто категорією, що містить загальноприйняті 

характеристики) можна вважати корпус, який: 1) містить у собі машиночитані 

текстові файли у форматі Unicode; 2) є репрезентативним для певного типу 

мовців, різновидів мови або мови в цілому (ця ознака відображає всі властивості 

предметної галузі корпусу); 3) є збалансованим (усі складові корпусу мають бути 
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пропорційними за всіма можливими ознаками); 4) містить інформацію 

з природних умов спілкування. Зразком прототипного корпусу С. Ґріс вважає 

BNC [162, с. 380]. 

Як зауважує О. Демська, довільне зібрання текстів може називатися 

сучасним корпусом лише в тому разі, якщо має певні важливі характеристики. 

На думку цієї дослідниці, на сьогодні загальноприйнятим є таке визначення 

корпусу: ―…перетворена на електронну форму, стандартно організована, 

програмно опрацьована, репрезентативна вибірка текстів певної мови (мов), 

призначена для наукового та практичного її (їхнього) вивчення‖ [43, с. 9]. Тобто 

мовознавець зосереджує увагу на конститутивних ознаках корпусу, зокрема 

стандартизованості й репрезентативності. Водночас О. Демська пропонує й своє 

бачення дефініції електронного корпусу текстів – як стандартно організованого 

комп’ютерного зібрання писемних та/або усних текстів, якому властиві 

обов’язкові характеристики репрезентативності, вичерпності та стандартності [43, 

с. 13]. На думку О. Селіванової, корпус – це головне поняття корпусної 

лінгвістики, яке визначають як сформований за певними вимогами добір 

мовленнєвого матеріалу, що можна використовувати для опису й дослідження 

мови як системи [103, с. 668]. 

С. Шаров пропонує розглядати три підходи до тлумачення поняття корпусу: 

1) корпусом є довільна колекція текстів із певної тематики, що доступні 

в електронній формі (корпус1); 

2) корпус – це колекція текстів, зібрана відповідно до сформульованих принципів 

і, можливо, анотована на певному рівні лінгвістичного аналізу (корпус2); 

3) корпусом можна вважати репрезентативну колекцію текстів у розумінні 

корпусу2, яка може адекватно представляти потенційно нескінченну множину 

текстів фіксованого типу в діахронічному зрізі (корпус3) [120, с. 9]. 

Під репрезентативністю в цьому разі мають на увазі збалансованість колекції 

текстів за жанрами, функціональними стилями, об’ємом, що дає можливість 

проводити статистично достовірні лінгвістичні дослідження на базі корпусу [120, 

с. 9]. 
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В. Плунгян пропонує називати зібрання текстів в електронній формі 

не корпусом, а електронною бібліотекою, причому незалежно від кількості текстів 

у складі ресурсу. Під корпусом учений розуміє зібрання текстів в електронному 

вигляді, що супроводжується розміткою (інформацією, зазвичай написаною 

технічною мовою), незалежно від загального об’єму текстів [87]. 

Як зазначає Т. Бобкова, при вивченні матеріалів дискусій щодо визначення 

корпусу з’являється можливість подолання цієї проблеми шляхом аспектуалізації 

поняття корпусу: інтерпретації цього поняття зумовлені різними аспектами 

самого корпусу. Отже, визначення терміна ―корпус текстів‖ залежить від: 

1) предметної галузі лінгвістичного дослідження; 2) складників, що входять 

до корпусу; 3) галузевої належності визначальних термінів; 4) апріорних 

детермінативних ознак корпусу. На сьогодні спроби визначення корпусів текстів 

ґрунтуються зазвичай на апріорному визнанні детермінативних ознак. У вузькому 

значенні корпус текстів означає зібрання текстів в електронній формі, що 

представляє певну мову; у широкому розумінні – це колекція текстів чи їх 

фрагментів, зібраних для дослідження мови (при цьому корпусами вважають 

доелектронні та електронні типи корпусів текстів) [12, с. 15–16]. 

Існує також поняття національного корпусу – великого за обсягом корпусу, 

що об’єднує тексти різноманітних жанрів і типів [48, с. 63]. В. Плунгян, згадуючи 

поняття національного корпусу, вказує, що цей термін з’явився в англійській мові 

завдяки появі Британського національного корпусу (BNC) в 1990-х роках (таку 

назву ресурс отримав для розрізнення від американського варіанта англійської 

мови) [87; 136]. BNC став еталоном корпусу на період своєї появи, тому відтоді 

великі корпуси мов почали називати національними, підкреслюючи достатню 

вичерпність представлення певної мови в масиві даних [87]. Національні 

універсальні корпуси текстів із необхідними й достатніми кількісними та 

якісними параметрами дають можливість укладати на їх основі словники й 

граматики національних мов; отже, національні корпуси забезпечують наукові 

дослідження в галузях граматичної і лексичної структури мови, а також 
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відстеження динаміки та якості мовних змін протягом певного часового відрізка 

[30, с. 442; 38]. 

Як зазначає Н. Дарчук, прикладні лінгвістичні завдання переважно пов’язані 

з соціальним замовленням, і серед цих завдань – мережеве представлення 

інформації і проектування корпусів текстів і баз даних. Досягнення сучасних 

інформаційних технологій дають можливість полегшити опрацювання мовних 

одиниць у дібраних текстах і забезпечити ефективність мовознавчих досліджень 

за рахунок використання спеціальних програмних засобів [28, с. 5]. У цьому 

контексті одним із пріоритетних завдань теоретичного і прикладного 

мовознавства є моделювання мовної системи, відтворення механізмів її 

функціонування. Комп’ютерні моделі мови уможливлюють автоматичне 

опрацювання великих масивів інформації та забезпечують ефективну взаємодію 

комп’ютера з людиною [69, с. 249–250]. 

З історії виникнення корпусів текстів. Корпуси текстів у сучасному 

розумінні виникли лише минулого століття, проте еволюція форми фактичного 

матеріалу пройшла етапи від тексту до картотеки, а згодом і до корпусу. Спочатку 

лінгвісти збирали окремі тексти та аналізували їх; потім, на другому етапі, окремі 

тексти почали заміняти лінгвістичні картотеки (систематизовані зібрання 

текстових уривків, зафіксованих у стандартній формі на спеціальних картках). 

Саме з появою комп’ютера виникли передумови переходу до третього етапу – 

корпусу як нової форми організації текстового матеріалу [43, с. 1–2]. При цьому 

важливою відмінністю корпусної організації мовного матеріалу від старих, 

картотечних принципів, є не лише технологічна відмінність, а й високий рівень 

точності та надійності зберігання великого обсягу мовної інформації; інша 

перевага електронного корпусу текстів – це можливість отримати різноаспектні 

відповіді щодо конкретної мовної одиниці впродовж короткого проміжку часу 

[39, с. 21]. Отже, мовознавство протягом багатьох століть працювало 

над створенням корпусної форми організації тексту. Як зазначає О. Демська, 

корпусна рецепція тексту ґрунтується на усвідомленні опосередкованої природи 
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наукового вивчення мови, яке йде шляхом від спостереження над текстом 

до природи мови [40, с. 3–4]. 

Ч. Мейєр виділяє два типи корпусів відповідно до визначення корпусу 

текстів як добірки текстів чи частин текстів, які придатні для загального 

лінгвістичного аналізу – доелектронні та електронні [186]. Доелектронні корпуси 

створювали задовго до початку комп’ютерної ери; вони складалися з текстів, які 

слугували базою для конкретних наукових досліджень, а сам аналіз 

лінгвістичного матеріалу проводився вручну [186, с. 1]. Докомп’ютерний період 

корпусної лінгвістики, коли корпуси укладали вручну на папері, має вже 

кількасотлітню історію. Ч. Мейєр виділяє чотири типи лінгвістичних проектів, 

у яких доелектронні корпуси відігравали значну роль: 1) конкорданси Біблії; 

2) граматики; 3) словники; 4) корпус The Survey of English Usage (SEU) [186]. 

Перші паперові доелектронні корпуси були конкордансами (алфавітними 

списками всіх ужитих у тексті слів у контекстному оточенні) [47, с. 25–27]. 

Конкорданси Біблії були першими визначними працями корпусно орієнтованих 

досліджень лінгвістичного матеріалу [186, с. 1]. Укладання цих паперових 

конкордансів займало багато часу та вимагало напруженого аналізу. Перший 

відомий (анонімний) конкорданс Біблії (the Concordantiae Morales), укладений 

на основі Вульгати (латинського перекладу Біблії V ст.), приписують Антонію 

Падуанському (1195–1231 рр.). Інший тогочасний конкорданс (покажчик слів 

Вульгати) разом із 500 ченцями домініканського ордену в монастирі Сен-Жак 

у Парижі уклав Гуго де Сен-Шер у 1230 році [181, с. 3]. Із того часу почала 

з’являтися велика кількість конкордансів Біблії різними мовами. У XVIII ст. 

вчених зацікавила ідея створення конкордансів літературних творів; у 1787 році 

Е. Бекет уклав конкорданс творів Шекспіра (A Concordance to Shakespeare), а 

в 1871 р. було розпочато роботу над конкордансом творів Дж. Чосера [181, с. 3; 

186, с. 2]. 

Іншим лінгвістичним проектом, що стосувався доелектронних корпусних 

досліджень, були граматики мов. Наприклад, корпусно орієнтованою можна 

вважати одну з перших граматик класичних мов – це написана в IV ст. до н.е. 
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граматика Паніні, що описувала ведійський санскрит на основі корпусу Вед. 

Іншим прикладом такої праці є укладена на базі корпусу текстів Гомера граматика 

грецького вченого Аристона Александрійського ―Неграматичні слова‖ (I ст. н.е.) 

[186, с. 3]. 

Корпуси також тісно пов’язані з лексикографією, оскільки великі масиви 

текстів слугували базою цитат для уточнення лексичних значень слів у контексті. 

Ще в 1598 р. Д. Флоріо використав ілюстративні цитати з великої кількості 

текстів для укладання італійсько-англійського словника. У 1775 р. С. Джонсон 

створив відомий ―Словник англійської мови‖ (Dictionary of the English Language), 

використавши корпус текстів у цьому ж аспекті (у ―Словнику‖ наведено 

понад 150 тисяч ілюстративних цитат). Найбільшим проектом словника став 

словник ―Oxford English Dictionary‖, роботу над яким було розпочато ще 

в 1857 році; на сьогодні він містить понад 600 тисяч слів, його постійно 

оновлюють і доповнюють [186, с. 6–8]. 

У кінці XIX ст. у Німеччині з’являються перші наукові дослідження корпусів 

текстів на паперових носіях. Німецький мовознавець Й. Кадінг у 1897 році 

використав корпус з 11 мільйонів слів для аналізу дистрибуції літер та їх 

послідовностей у німецькій мові. Такий великий корпус, що відповідає об’ємам 

сучасних корпусів, був науковим проривом того часу. Серед інших лінгвістів, які 

застосовували корпуси для вивчення мови й зробили свій внесок у розвиток 

ранньої корпусної лінгвістики, були Ф. Боас (Handbook of Native American Indian 

Languages, 1911) [133], З. Геріс (Methods in Structural Linguistics, 1951) [165], 

Ч. Фрайз (The Structure of English, 1952) [157], Л. Блумфільд (Language, 1933) 

[132], О. Єсперсен (Modern English Grammar on Historical Principles, праця в семи 

томах, 1909-1949) [171], А. Гілл та інші, здебільшого американські структуралісти 

та польові лінгвісти. Деякі з них, як-от Ч. Фрайз та А. Трейвер, також 

започаткували використання корпусів із педагогічною метою при вивченні 

іноземної мови [221]. 

У другій половині XX ст., із появою комп’ютерних технологій, з’являється 

можливість створювати електронні корпуси текстів. Історично першу спробу 
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використання комп’ютера для лінгвістичних цілей здійснив Центр автоматизації 

вивчення літературних текстів у Галараті (Італія, 1956 р.). Основним завданням 

Центру було створення електронної версії максимальної кількості текстів, 

із метою генеральної інвентаризації різноманітних лінгвістичних фактів, а саме: 

створення різного роду покажчиків і конкордансів слів, морфем, графем тощо; 

цей матеріал надалі планували використовувати зокрема і для лінгвістичних 

досліджень. Галузь дослідження проекту охоплювала дев’ять мов у чотирьох 

алфавітах: латина, італійська, німецька, англійська (латинська графіка), грецька, 

російська (кирилиця), іврит, арамейська, набатійська (графіка івриту). Отже, цей 

комп’ютерний проект цілком можна вважати корпусом текстів [66, с. 190]. 

Як зазначає В. Жуковська, найважливішим та найвпливовішим 

доелектронним корпусом свого часу cтав SEU, укладений Р. Квірком у 1959 р. 

в University College London. Корпус являв собою велику базу даних на картонних 

картках, що містили також і граматичні анотації. Цей проект став перехідним 

етапом у становленні корпусної лінгвістики, оскільки в ньому зосереджено увагу 

на лінгвістичних особливостях щоденного спілкування (як письмового, так і 

усного) пересічних громадян. На сьогодні цей корпус збережено в електронному 

форматі; записи корпусу містять інформацію про британське мовлення за період 

1955-1985 років. SEU налічує один мільйон слів (це 200 текстів, кожний з яких 

складається з 5000 слів) [127; 47, с. 25–27]. 

1.3. Типологія корпусів текстів 

На сьогодні у світі існує велика кількість корпусів текстів, які дають змогу 

вирішувати різноманітні дослідницькі та прикладні завдання. Так само є різні 

класифікаційні критерії для визначення типології корпусів текстів. Характер 

теоретичних і практичних завдань, які корпус покликаний розв’язувати, 

зумовлюють структуру і конкретне наповнення цієї повнотекстової бази даних. 

Типологія корпусів також може залежати від типу текстів, що є складовою 

частиною корпусу текстів. На сьогодні існує багато різних класифікацій корпусів, 

запропонованих дослідниками, тому ми подаємо узагальнену інформацію щодо 
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корпусної типології в працях кількох учених, серед них: Л. Ричкова, А. Баранов, 

Є. Карпіловська, О. Демська-Кульчицька, Ґ. Кеннеді та Дж. Синклер. 

Отже, у корпусній лінгвістиці прийнято класифікувати корпуси текстів 

за такими критеріями: 

1. За динамічністю: динамічні (моніторингові або моніторні – їх виділяють 

Ґ. Кеннеді, В. Риков, Л. Ричкова, А. Баранов, Є. Карпіловська, О. Селіванова) та 

статичні (В. Риков, Л. Ричкова, А. Баранов, О. Селіванова). Динамічні корпуси 

використовують для вивчення сучасного стану мовних систем й аналізу їх змін, 

простеження мовних явищ у динаміці. Статичні відображають певний часовий 

стан мовної системи (наприклад, авторські корпуси поетичної мови в Корпусі 

української мови, КУМ) [70]. В. Захаров зазначає, що на противагу 

моніторинговим корпусам існує найбільший, постійно доповнюваний корпус – це 

World Wide Web [52, с. 156]. Багато вчених використовують пошукові ресурси 

Інтернету для вирішення лінгвістичних завдань. Зокрема А. Кілґарріфф у 2001 р. 

вперше запропонував створювати повноцінні корпуси на основі текстів 

з Інтернету. Ця технологія отримала назву WaCky і вже дала можливість досягти 

певних успіхів у цій царині [52, с. 156]. 

2. За стратегією побудови й використання: дослідницькі та фундаментальні 

(реєструвальні). Опозицію дослідницький/фундаментальний пропонує 

Є. Карпіловська; мовознавець визначає дослідницькі або ж інтерпретаційні 

(пошукові) корпуси як інформаційно-довідкові системи, зорієнтовані на широкий 

спектр лінгвістичних завдань, що містять інформацію про мовні об’єкти та їхні 

властивості (за А. Гердом). Реєструвальні корпуси відображають реалізацію 

мовної системи, подають тексти як цілісні об’єкти. Корпуси текстів за допомогою 

спеціальних текстових процесорів виконують функції як інтерпретаційні, так і 

реєструвальні (представницькі) – вони подають тексти як факти реалізації мовної 

системи [54, с. 75]. 

В. Захаров, Л. Ричкова, А. Баранов, О. Селіванова вводять іншу опозицію: 

дослідницькі та ілюстративні корпуси. За А. Барановим і О. Селівановою, 

ілюстративні корпуси підтверджують та відображають результати вже 
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проведених досліджень, а дослідницькі зорієнтовані на широкий спектр 

лінгвістичних завдань і слугують базою для вивчення мови [103, с. 669]. 

О. Демська-Кульчицька, проаналізувавши типологію корпусів текстів указаних 

науковців, зазначає: ―Є. Карпіловська протиставляє дослідницькому 

фундаментальний корпус і, відповідно, дещо модифікує їх призначення, 

покладаючи на фундаментальний корпус завдання і мету дослідницького 

(за Л. Ричковою і А. Барановим), а на дослідницький ‒ ілюстративного‖ [цитовано 

за 35, с. 154]. Ми погоджуємося з думкою О. Демської-Кульчицької, уточнюючи, 

що Є. Карпіловська подає два терміни на позначення фундаментальних корпусів: 

фундаментальні та реєструвальні, вказуючи на класифікацію А. Герда. 

Н. Дарчук пропонує своє бачення вищевказаної опозиції: це поділ корпусів 

текстів на національні та дослідницькі; наприклад, дослідницьким є КУМ [27, 

с. 46]. 

3. За метою створення та призначення (за параметром предметної галузі): 

загальномовні й спеціалізовані. О. Демська-Кульчицька в своїй статті 

про класифікацію корпусів зауважує, що такий критерій запропонував Ґ. Кеннеді; 

він визначав загальномовні корпуси як збалансовану репрезентацію національної 

мовної системи (передовсім це національні корпуси текстів), а спеціалізовані – як 

такі, що скеровані на розв’язання конкретних, специфічних наукових завдань. 

На думку О. Демської-Кульчицької, спеціалізований корпус співвідноситься 

з поняттям ілюстративного в розумінні Л. Ричкової й А. Баранова [цитовано за 35, 

с. 155]. У межах спеціалізованих, за Ґ. Кеннеді, варто також виокремити 

тренувальні (для спрощення побудови машинної моделі мови) й тестові корпуси 

(для програмного опрацювання природної мови) – функціонування цих корпусів 

забезпечується комп’ютерним програмуванням. До спеціалізованих вчений також 

зараховує корпуси діалектні, соціолектні, регіональні, корпуси мовлення 

іноземців, які вивчають конкретну мову [цитовано за 35; с. 155]. 

За Дж. Синклером, спеціалізовані корпуси (special corpora) містять певні 

відхилення від установлених стандартів створення корпусів, адже будь-який 

корпус текстів має набір чітко визначених характеристик ―за замовчуванням‖, а 
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корпус, що не відповідає повністю цьому набору характеристик, уже можна 

вважати спеціалізованим [199]. Спеціалізовані корпуси не описують звичайний 

вияв мови (за рахунок великої кількості непритаманних рис або використання 

записів нестандартної поведінки людей) [199]. Отже, Дж. Синклер 

серед спеціалізованих корпусів виділяє корпуси соціолектів, геріатричні 

(мовлення людей похилого віку), дитячого мовлення, афатичного мовлення тощо 

[199]. 

4. За хронологічною ознакою: синхронні й діахронні (Ґ. Кеннеді, В. Захаров, 

Л. Ричкова, А. Баранов). Синхронні корпуси представляють типи текстів або мову 

конкретного часового проміжку (подібно до статичних корпусів). Діахронні 

(за іншим критерієм – динамічні) представляють мову в понадчасовому зрізі [35, 

с. 154]. В. Риков виділяє за цією ознакою ще й третій тип корпусів текстів – 

моніторинговий, який фіксує поточний стан мови [101]. 

5. За типом реалізації мовної системи в тексті (в усній чи писемній формі) 

розрізняють текстові (писемні) та корпуси усного мовлення. Корпуси усних і 

писемних текстів послідовно виокремлюють такі дослідники, як-от: Л. Ричкова, 

А. Баранов, Ґ. Кеннеді, Дж. Синклер. За словами О. Демської-Кульчицької, 

вказана типологія є частковою, ―оскільки повна класифікація повинна мати 

трикомпонентну структуру: корпус усного мовлення – писемний – змішаного 

типу, тобто такий, до складу якого входять як тексти усного мовлення, так і 

друковані‖ [36]. Отже, О. Демська-Кульчицька пропонує виділяти окремо ще й 

корпуси змішаного типу, що поєднують два типи текстів. Трикомпонентну 

структуру класифікації корпусів за вказаним критерієм пропонує також 

В. Захаров. Змішаним є, наприклад, ―Korpus PWN‖, укладений в науковому 

видавництві у Варшаві; він містить тексти живого мовлення, що становлять 

1,5 млн. слововживань (6% від усього корпусу) [36; 173]. Іншим прикладом 

змішаного корпусу є корпус англійської мови в Ірландії – ICE-Ireland, в якому 

усне мовлення представлене в більшому об’ємі, ніж писемне (652966 слів 

у 15 жанрах усного мовлення, 426809 слів у 17 жанрах писемного мовлення); 

корпус було укладено з залученням 945 інформантів [7, с. 31–32; 211]. 
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6. За обсягом текстового матеріалу: повнотекстові та фрагментні (Ґ. Кеннеді, 

Л. Ричкова, В. Захаров). Повнотекстові корпуси містять тексти, подані в повному 

обсязі; фрагментні подають лише фрагменти використовуваних текстів. 

7. За автентичністю текстового матеріалу. Окремо виділяють оригінальні й 

перекладні корпуси (О. Демська-Кульчицька, Н. Кошка). В оригінальних тексти 

подаються мовою оригіналу, а в перекладних – у перекладі іншою мовою (ці 

корпуси існують у межах багатомовних корпусів текстів). 

8. За кількістю мов у складі текстів корпусу: мономовні (одномовні) й 

полімовні (багатомовні) (О. Демська-Кульчицька, В. Риков, В. Жуковська). 

Одномовні корпуси передбачають наявність текстів лише однією природною 

мовою. За Дж. Синклером, багатомовні корпуси текстів представлені в межах 

паралельних і порівняльних корпусів, а зібрання текстів різними мовами мусять 

мати однакові критерії добору матеріалу, щоб мати право називатися корпусом, 

тому вчений уникає вживання терміна ―багатомовні корпуси‖ (multilingual 

corpora) [199]. Отже, прийнято виділяти так звані паралельні корпуси 

(конститутивні мови корпусу подані як підмножини оригінальних текстів та їх 

перекладів) та порівняльні (об’єднують подібні тексти різновиду мови чи кількох 

мов – наприклад, International Corpus of English, який містить тексти різновидів 

англійської мови). Такий критерій виділять Л. Ричкова, А. Баранов, Ґ. Кеннеді, 

Дж. Синклер. Паралельні корпуси містять набір текстів, перекладених з мови 

оригіналу на кілька інших мов різними способами (з мови1 на мову2 та навпаки); 

їх використовують для дослідження проблем перекладу. Завдання порівняльних 

корпусів – порівняти різні мови чи різновиди однієї мови в подібних умовах 

спілкування, при цьому уникаючи неминучого спотворення тексту в перекладах, 

яке присутнє в паралельних корпусах [199]. Порівняльні корпуси мають чітко 

визначену структуру й параметри побудови, вони надають можливість зіставляти 

мовні системи. 

9. О. Демська-Кульчицька пропонує розрізняти корпуси за обсягом, 

диференціюючи малі, середні й великі корпуси. Точкою відліку при цьому слугує 

Браунівський корпус з 1 млн. слововживань. Отже, корпуси, менші за обсягом 
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за один мільйон слововживань, називають малими; від одного до десяти мільйонів 

– середніми, від десяти мільйонів – великими [36]. 

10. За комп’ютерним опрацюванням даних корпусу: анотовані та 

неанотовані (проаналізовані) (Ґ. Кеннеді, Дж. Синклер, В. Риков, В. Захаров). 

Анотовані корпуси містять додаткову лінгвістичну інформацію про тексти 

(граматичну, просодичну тощо); зазвичай ці корпуси створюють у межах 

наукових проектів чи в наукових установах для розробок у галузі синтезу 

штучного мовлення та ін. Анотований корпус є цінним з точки зору можливостей 

відбору інформації з корпусу, його повторного використання в різних галузях і 

багатофункціональності [159, с. 4–5]. Неанотовані корпуси слугують архівом 

для подальших наукових досліджень (це можуть бути бази цитат чи текстів певної 

тематики); у них відсутня будь-яка лінгвістична інформація, подана формально. 

У статті О. Демської-Кульчицької, присвяченій проблемі класифікації корпусів, 

зазначено, що Ґ. Кеннеді визначає неанотованість корпусу як характеристику 

―за замовчуванням‖ [цитовано за 35, с. 155]. 

11.  За типом лінгвістичної анотації: перш за все необхідно наголосити, 

що в науковій літературі розрізняють корпусну анотацію (annotation) і структурне 

маркування (corpus markup) [48, с. 76]. Як слушно зауважує Дж. Ліч, корпусна 

анотація містить інтерпретативну лінгвістичну інформацію (розуміння тексту 

автором анотації) [159, с. 2]. Це вузьке розуміння корпусної анотації; деякі 

дослідники використовують і широке її розуміння, зараховуючи до неї текстову й 

контекстну інформацію, що супроводжується інтерпретативним лінгвістичним 

аналізом [183, с. 29]. Що ж до структурного маркування, воно надає відносно 

об’єктивну верифіковану інформацію про компоненти корпусу й структуру 

кожного з текстів [183, с. 29]. При цьому корпусна анотація тісно пов’язана 

зі структурним маркування корпусу. Н. Дарчук використовує поняття анотації 

(разом із синонімічним, на думку дослідниці, терміном – поняттям розмітки) 

в значенні лінгвістичного апарату корпусу (а саме КУМ), за яким здійснюється 

автоматичне опрацювання текстів [31, с. 17]. Автори монографії ―Корпусна 

лінгвістика‖ вважають, що розмітка (синонімічні терміни авторів – анотування, 
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маркування) відмежовує корпуси текстів від простого зібрання електронних 

текстів і полягає в тому, що текстам корпусу та їхнім компонентам приписуються 

спеціальні мітки (індикатори) різних типів: зовнішні (елементи бібліографічного 

опису); структурні (опис структури тексту); лінгвістичні (граматичні, семантичні 

характеристики тощо) [62, с. 13]. 

Ми використовуємо поняття лінгвістичної анотації у вузькому розумінні, 

маючи на увазі: 1) усю інтерпретативну лінгвістичну інформацію про мовно 

релевантні одиниці, що безпосередньо пов’язана з мовленнєвим сигналом; 

2) практику введення цієї інформації в комп’ютерній програмі; 3) наявність такої 

інформації в корпусі [48, с. 78]. 

Для писемних корпусів зазвичай використовують такі види анотації, як-от: 

семантичну (з вирішенням лексичної багатозначності – word-sense 

disambiguation), морфологічну (визначення морфологічних параметрів слова 

з використанням частиномовної розмітки – part-of-speech tagging), синтаксичну 

(аналіз будови речень і словосполучень за допомогою синтаксичних дерев 

із частиномовною розміткою), прагматичну (за типами мовленнєвих актів), 

стилістичну (інформація про особливості мовлення й думки, speech and thought 

presentation), орфографічну (допомагає розрізняти лінгвістичні функції графічних 

знаків), дискурсивну (дослідники визначають її по-різному, зокрема вона може 

стосуватися анафоричних відношень у тексті). Серед корпусів усного мовлення 

поширені інші типи анотації: фонетична (з фонетичною або фонематичною 

транскрипцією), просодична (містить відображення зміни частоти основного тону 

у вигляді інтонаційних контурів, в аналізованих сегментах позначають паузи та 

наголос) тощо [33, с. 41–42]. Також дослідники пропонують виділяти окремий тип 

анотації для невербальної комунікації – наприклад, для жестових мов світу 

(на основі відеозаписів); ще один цікавий різновид анотації має назву 

―інтерактивна анотація‖, винайдена для позначення різних характеристик діалогу 

[131, с. 9–10; 159, с. 14, 66, 90–91, 94]. Отже, анотування корпусу може 

здійснюватися на різних мовних рівнях, а також вручну чи за допомогою 

спеціальних комп’ютерних програм. 
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12. За способами доступу: вільного доступу, комерційні та закриті (В. Захаров) 

[51, c. 19]. Корпуси текстів можуть бути у відкритому, вільному доступі в мережі 

Інтернет на спеціальних мережевих ресурсах. Частина корпусів, присутніх 

у мережі Інтернет, є комерційною – користувач мусить оплачувати доступ 

до корпусу. Закриті корпуси текстів створюються науковими установами 

у процесі певних досліджень і доступні лише співробітникам чи учасникам 

наукових проектів. 

Класифікація Дж. Синклера дещо відрізняється від інших, запропонованих 

дослідниками. Учений створив проект типології корпусних ресурсів ще в середині 

90-х років XX століття. Дж. Синклер пропонує виділяти окремий тип корпусу – 

експериментальний (як загальну категорію спеціалізованих корпусів), підвидом 

якого є корпус усного мовлення (speech corpus), створений для дослідження 

усного вияву різновиду конкретної мови (наприклад, дитячого чи людей похилого 

віку) [199]. Іншим підвидом є літературний корпус (literary corpus) – призначений 

для вивчення писемного варіанта мови (наприклад, вивчення поезії, драматургії та 

прози). Класифікаційними критеріями літературного корпусу є автор, тематика, 

жанр, часовий період тощо [199]. Також Дж. Синклер вводить поняття 

референційного корпусу, здатного відображати усі релевантні різновиди мови й 

типовий лексикон, тому цей ресурс може використовуватися для створення 

граматик, словників, тезаурусів тощо [199]. Як вважає О. Демська-Кульчицька, 

референційні корпуси містять внутрішні (в межах елементів корпусу) та зовнішні 

(до некорпусних елементів) посилання (референції). На сьогодні такий тип 

корпусів є базовим у корпусних дослідженнях, а референційність розглядають як 

значення ―за замовчуванням‖ [35, с. 156]. 

Власну класифікацію анотованих корпусів усного мовлення, актуальних 

у контексті нашого дослідження, пропонує О. Кривнова. За словами цієї 

дослідниці, указані характеристики можна враховувати при проектуванні корпусу 

усного мовлення [68, с. 17]. Отже, до цих класифікаційних критеріїв належать: 
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1) цільове використання корпусу: сюди зараховують спеціалізовані, 

технологічні, загальні (репрезентативні), навчально-ілюстративні корпуси [68, 

с. 17]; 

2) тип мовленнєвого матеріалу: дискретне мовлення, безперервне мовлення-

читання, спонтанне мовлення, спеціальні й природні діалоги [68, с. 18]; 

3) тип текстового матеріалу: списки слів/складів, добірки окремих речень, 

зв’язні тексти; моно- чи політематичні [68, с. 18]; 

4) тип мовленнєвого сигналу: лабораторне мовлення, офісне мовлення, 

публічне мовлення, телефонне мовлення (звичайне або з мобільного телефону); 

радіо- або телемовлення тощо [68, с. 18]; 

5) тип анотації: орфографічний запис, фонематична транскрипція, 

просодична транскрипція, акустико-фонетична розмітка сигналу: сегментна, 

просодична, ―подієва‖ та ін. [68, с. 18]; 

6) тип статистичної збалансованості звукових одиниць мовлення: рівномірна, 

репрезентативна, за спеціальною статистичною схемою [68, с. 18]; 

7) наявність і типи додаткової сигнальної інформації в складі корпусу, разом 

із мовленнєвим сигналом: прості, мультимодальні й спеціальні [68, с. 18]. 

1.4. Огляд корпусних ресурсів, створених у світі та в Україні 

Корпусний підхід і його ресурси сьогодні активно використовують у різних 

лінгвістичних дослідженнях багатьох світових мов. Масиви даних писемного й 

усного мовлення дають змогу як досліджувати окремі мовні явища, так і 

з’ясовувати закономірності функціонування мовних одиниць різних рівнів. 

У 1961 році В. Френсис і Г. Кучера з Університету Брауна на замовлення 

Міністерства освіти США розпочали роботу над Браунівським корпусом – він і є 

історично першим сучасним машиночитаним корпусом (роботу над корпусом 

було завершено в 1964 році). Його автори вперше вжили слово ―корпус‖ як 

сукупність текстів, яка є визначальною для певної мови і створена 

для лінгвістичного аналізу. Цей корпус складається з 1 мільйона слів 

у 500 текстових уривках (обсягом по 2000 слововживань кожен) американської 

англійської мови, що розподілені за 15 категоріями [138]. Тексти корпусу було 
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відібрано з 15 найбільш масових жанрів англійськомовної друкованої прози 

США, опублікованих у 1961 році (від газетних статей та релігійної й фахової 

літератури до художньої та ділової прози). Окрім однорідності за довжиною, 

представлені в корпусі тексти подібні також за: 1) часом публікації (усі вперше 

опубліковані в 1961 р.); 2) характером мовного оформлення (всі створені 

літературною англійською мовою). У 1980 р. з’явилася індексована (анотована) 

версія Браунівського корпусу, яка стала покажчиком усіх представлених у його 

текстах слів із їхніми адресами та граматичними характеристиками [54, с. 75]. 

Корпус супроводжувався значною кількістю матеріалів його первинного 

статистичного опрацювання – частотним і алфавітно-частотним словниками, 

різноманітними статистичними розподілами. Зважаючи на чіткість критеріїв 

відбору, Браунівський корпус швидко перетворився на популярний об’єкт 

дослідження й стандарт для створення інших аналогічних корпусів. Як на сучасні 

стандарти корпусної лінгвістики, Браунівський корпус невеликий, проте його 

вважають однією з найбільш важливих робіт в історії корпусної лінгвістики. 

За даними Н. Кошки, наприкінці 1960-х років було завершено роботу 

над іншим проектом, який було розпочато ще в 1949 році корпусом текстів 

св. Фоми (Томи) Аквінського та інших філософів середньовіччя, зібраним 

Роберто Бусою. Обсяг корпусу становив 10,6 млн. слововживань. Вважають, що 

з цього корпусу починається традиція електронних корпусів текстів, призначених 

для загальних досліджень у галузі гуманітарних наук [66, с. 191]. 

Услід за Браунівським корпусом з’явився і британський аналог 

Браунівського корпусу – Ланкастерсько-Осло-Бергенський корпус (The Lancaster-

Oslo-Bergen Corpus, LOB; 1970-78 р.) [174]. Його укладачі дотримувались 

основних принципів формування Браунівського корпусу (LOB теж містить 

500 текстових уривків приблизно по 2000 слів), але на матеріалі британської 

масової друкованої продукції 1961 року видання. Роботу над анотованою версією 

корпусу завершили в 1986 році: автори створили кілька типів анотації в корпусі 

(ідеться про граматичні теги, синтаксичну й просодичну анотацію) [159, с. 10]. 

На думку В. Жуковської, ―створення Браунівського та Ланкастерського корпусів 
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дало можливість проводити різноаспектні лінгвістичні порівняння двох варіантів 

англійської мови (американського й британського) на текстах різних жанрів, 

доступних для комп’ютерної обробки‖ [47, с. 28]. Отже, ці два корпуси вперше 

уможливили порівняння британського та американського варіантів англійської 

мови на базі електронних корпусів текстів різних жанрів. 

Дуже відомим є LLC, створений на базі двох наукових проектів – уже 

згадуваного SEU (Лондон) i the Survey of Spoken English (Швеція, Лундський 

університет; цей проект був розпочатий Я. Свартвіком у 1975 р. як споріднений 

із вищевказаним лондонським) [178]. Цей корпус складається з 500 тисяч 

затранскрибованих слів британського англійського мовлення (100 усних текстів 

по 5000 слів кожен). LLC став першим електронним корпусом текстів 

із просодичною анотацією/транскрипцією (у ньому позначені наголос, інтонація, 

паузація та ін. просодичні характеристики) [159, с. 10]. Робота над науковим 

проектом проводилася з 1959 по 1990 р. Матеріал LLC є власністю проекту SEU 

[127]. 

Англійська мова в наш час посідає панівні позиції в корпусній лінгвістиці, 

причому корпуси англійськомовних текстів створюють не тільки у Великій 

Британії, США і країнах, де ця мова є державною, але й поза межами 

англійськомовного світу. Разом із цим, останнє десятиліття відзначилося 

активною роботою з укладання представницьких корпусів текстів і для інших мов 

‒ німецької, французької, іспанської, італійської, китайської, данської, естонської, 

шведської та ін. Зі слов’янських національні корпуси вже мають сербська, 

словенська, словацька, російська, польська та чеська мови. Із усіма цими текстами 

після виконання певних вимог (оплата, правові зобов’язання тощо) можна 

працювати в Інтернеті [54, с. 76]. 

Сучасні національні корпуси текстів мають здебільшого фундаментальний 

характер. Їхні розробники намагаються представити користувачам 

функціонування описуваної мови якомога повніше і різноманітніше. Наприклад, 

фундаментальний характер має корпус британського варіанта сучасної 

англійської мови – BNC [136]. Над реалізацією цього проекту працював колектив 
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видавців, лінгвістів та програмістів на чолі з видавництвом Оксфордського 

університету (Oxford University Press) протягом 1991-1994 рр. Корпус постійно 

оновлюють (найбільш сучасна його версія з’явилася в 2007 році), і на сьогодні він 

налічує понад 100 млн. слововживань (100 106 008 слів) у широкому спектрі 

писемних та усних текстів: від газет, фахової періодики та популярної 

белетристики до листів, спогадів і творів учнів шкіл чи студентів коледжів та 

університетів, а також від записів офіційних ділових чи урядових зустрічей 

до записів розважальних радіопередач і телефонних розмов. У цілому в корпусі 

4124 різних тексти, із яких 863 усних (у формі затранскрибованих усних текстів). 

Кожне слововживання в ньому споряджено докладною граматичною 

характеристикою [54, с. 75–76]. Аудіокорпус BNC становить приблизно 

10% від об’єму всього корпусу й складається з двох частин: демографічної 

(124 диктори, побутове мовлення) та контекстно зумовленої (містить транскрипції 

записів публічних заходів) [72, с. 29–30]. На сьогодні у BNC з’явилося ще 

два підкорпуси – це BNC Sampler (один мільйон найбільш частотних слів 

писемного мовлення та один мільйон – усного мовлення) і BNC Baby (має 

репрезентативні зразки чотирьох жанрів: художнього, газетного, академічного й 

розмовного, кожен із яких представлений одним мільйоном слововживань) [72, 

с. 30]. 

Одним iз найбільш грандіозних проектів формування фундаментального 

національного корпусу є корпус текстів французькою мовою, створюваний 

в Інституті французької мови Національного центру наукових досліджень Франції 

(м. Нансі) для укладання словника ―Скарбниця французької мови‖ (―Trésor de 

la langue française‖) [130]. На сьогодні цей корпус – Frantext – містить тексти 

французькою мовою X–XXІ ст. загальним обсягом понад 297 млн. слововживань. 

У ньому представлені 5118 текстів художньої літератури (80% його складу) та 

інших функціонально-стильових різновидів (релігійна, наукова, публіцистична, 

епістолярна та мемуарна проза – 20% складу корпусу) близько 1000 різних 

авторів. На основі цього корпусу здійснюється укладання 15-томного словника 

французької мови XIX–XX ст., реєстр якого налічує 80 тис. лексем. У цілому 
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для цього словника спроектовано дві частини: словник старофранцузької мови 

(до XVI ст.) та новофранцузької мови (від XVI ст. до нашого часу). На основі 

створюваного корпусу текстів паралельно формується електронна лексична 

картотека загальним обсягом 250 млн. цитат. Отже, розроблені текстові 

процесори дають змогу не лише одержувати різноманітну інформацію з текстів 

корпусу, а й конструювати за заданими форматами картки лексичної картотеки 

для укладання словників різних типів [54, с. 76]. 

Серед слов’янських мов варто згадати проект Національного корпусу чеської 

мови (―Český národní korpus‖), започаткований 1994 року [141]. Над цим ресурсом 

працюють співробітники Карлового університету в Празі (Інституту Чеського 

національного корпусу та Інституту теоретичної і комп’ютерної лінгвістики). 

На сьогодні цей корпус налічує понад три мільярди слів у синхронних і 

діахронних підкорпусах, до складу цієї бази даних входять різні спеціалізовані 

підкорпуси, наприклад, корпус шкільних есе; важливою частиною проекту є 

підкорпуси чеського усного мовлення, дикторів дібрано з різних регіонів Чехії). 

Іншим прикладом національного корпусу є НКРЯ, що налічує понад 600 млн. 

слів. Це інформаційно-довідкова система електронних текстів російською мовою 

з граматичною (морфологічною та синтаксичною), просодичною та 

метатекстовою розмітками. Основний корпус містить ранні (середина XVIII – 

середина XX ст.) та сучасні тексти (середина XX – початок XXI ст.). 

Серед підкорпусів НКРЯ – газетний, діалектний, навчальний, паралельний, 

поетичний, усний, мультимедійний підкорпуси [77]. 

За словами Є. Карпіловської, прикладом динамічного корпусу є 

повнотекстовий корпус текстів сучасної російської публіцистики (90-і рр. ХХ ст.), 

створений у відділі експериментальної лексикографії Інституту російської мови 

РАН (Корпус русских публицистических текстов второй половины 19 века) [64]. 

Стратегія побудови цього корпусу враховувала різні інтереси користувачів; 

важливим для розробників проекту було дотримання рівноваги 

між репрезентативністю, якісним характером дібраних текстів для аналізованого 

функціонально-стильового різновиду і часового періоду та кількісним критерієм, 
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обсягом представлених текстів із певними параметрами. На підготовчому етапі 

формування корпусу було здійснено розмітку текстів за типами вміщеної в них 

інформації, що дає можливість використовувати корпус як інформаційно-

довідкову та дослідницьку систему. Кожен тип інформації про вміщений 

у корпусі текст становив окремий параметр класифікації такого тексту та його 

конкретні реалізації (значення параметра) – це так званий фасет (указаний спосіб 

організації інформації про описувані об’єкти предметної галузі здобув назву 

фасетної класифікації). Фасетна класифікація текстів описуваного корпусу 

російської публіцистики містить такі параметри: 1) джерело (значення параметра 

– назви конкретних видань, звідки взято тексти); 2) автор (близько 1000 прізвищ 

авторів); 3) назва статті (1368 окремих назв); 4) політична орієнтація видання 

(наприклад, ―загальнодемократична‖ преса); 5) жанр (―спогади‖, ―інтерв’ю‖, 

―круглий стіл‖,―репортаж‖, ―рецензія‖ тощо); 6) тема (наприклад, ―внутрішня 

політика‖, ―література‖ – загалом 39 різних назв тем); 7) час публікації (дата) [54, 

с. 77]. 

На думку О. Демської, у сучасному українському мовознавстві вже присутні 

основні теоретичні й практичні передумови розвитку корпусної лінгвістики [41, 

с. 28]. На сьогодні в Україні вже створено низку корпусів текстів різного типу. 

Перш за все відзначимо, що українська наука потребує загальномовних корпусів 

української мови. Один із таких проектів утілює в життя Український мовно-

інформаційний фонд НАНУ [84, с. 242; 114]. На основі Національної словникової 

бази Фонд під керівництвом академіка НАН України В. Широкова створив 

репрезентативний Український національний лінгвістичний корпус (УНЛК), що 

проектувався як фундаментальна лексикографічна мовно-інформаційна система 

підтримки мовознавчих досліджень з орієнтацією на створення лексикографічних 

продуктів [115]. Об’єктом дослідження в УНЛК є сучасна українська літературна 

мова. Ця система нараховує понад 110 млн. слововживань, які містяться 

в джерелах електронних українських текстів художньої, наукової, конфесійної 

літератури, публіцистики, ділових, законодавчих документів XIX-XXI століть. 

Для джерельної бази даних УНЛК впроваджено Формат бібліографічного опису. 



56 

Починаючи з 2000 р., було проведено роботу зі створення мережевої версії 

цифрової бібліотеки Українського мовно-інформаційного фонду, яка є складовою 

частиною УНЛК. УНЛК – це ресурс закритого типу, доступ до якого надається 

в межах наукової співпраці Фонду з освітніми установами [84, с. 242]. 

На початку XXI ст. відділ лексикології та комп’ютерної лексикографії 

Інституту української мови НАН України розробляв ідею Національного корпусу 

української мови [84, с. 242]. У межах роботи над цим проектом було 

опубліковано монографію О. Демської-Кульчицької ―Основи Національного 

корпусу української мови‖ [37], присвячену ―проблемам теорії та практики 

створення електронного текстового корпусу загалом і корпусу української мови 

зокрема‖ [41, с. 9]. Через кілька років, після бурхливої наукової дискусії, 

доопрацювання та доповнення праці назву наукового проекту було змінено 

на ―Корпус сучасної української мови‖, і в 2011 році вийшла друком монографія 

О. Демської ―Текстовий корпус: ідея іншої форми‖ [84, с. 242; 41]. У 2012 році 

побачило світ дисертаційне дослідження О. Демської ―Теорія корпусної 

параметризації сучасної української мови‖ [43], присвячене розробленню 

теоретичних засад корпусної лінгвоукраїністики. 

Один із відомих електронних текстових ресурсів української мови наукового 

характеру й відкритого типу створений відділом структурно-математичної 

лінгвістики Інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН України [84, с. 243]. 

У 1980-х роках цей відділ активно працював над створенням машинного фонду 

української мови [58, с. 79]. Результатом багаторічних досліджень наукового 

колективу відділу стала повнотекстова база даних мовного фонду, що містить 

близько 700 тис. слововживань, забезпечена функціями орфографічного контролю 

текстів, аналізу їхньої семантичної, морфологічної та синтаксичної структури [41, 

c. 13–14]. Морфемно-словотвірний фонд можна вважати важливим етапом 

лінгвоукраїністики на шляху до корпусної лінгвістики у практичному й 

теоретичному планах [41, с. 15]. 

У межах іншого наукового проекту ―Корпусу української мови‖ колектив 

фахівців навчально-наукової лабораторії комп’ютерної лінгвістики 
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Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (керівник проекту – Н. Дарчук, програміст – В. Сорокін; 

М. Лангенбах, Я. Ходаківська) розробив КУМ, тестова електронна версія якого 

представлена на лінгвістичному порталі Mova.info [84, с. 243; 70]; її обсяг – майже 

70 млн. словоформ, масив даних працює як інформаційно-довідкова система. 

КУМ – це відкритий мовний ресурс, доступний широкому колу користувачів, 

перш за все орієнтований на лінгвістів; головна перевага корпусу – у глибині 

анотації [31, с. 382–383]. При анотуванні корпусу було використано третій варіант 

системи автоматичного граматичного аналізу тексту – новий контекстний аналіз, 

створений співробітниками лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка проф. Н. Дарчук і 

В. Сорокіним; базу даних анотовано на рівні морфеміки, морфології й синтаксису 

(це граматичне розмічування використано з метою автоматичного визначення 

граматичних параметрів тексту) [28, с. 58; 32, с. 92]. Відповідно до класифікації 

корпусів КУМ є дослідницьким, статичним (відображає певний часовий зріз 

мовної системи) і водночас динамічним (дає можливість досліджувати мовні 

явища в динаміці), інтерактивним. У цьому корпусі користувач може отримати 

інформацію про текст як із зовнішнього маркування (автор, джерело), так і 

з внутрішнього (номер розділу, абзацу, речення); також можна дізнатися жанрові 

особливості й тип тексту (для художніх текстів) – див. Рис. 1.1 [31, с. 332–333]. 

КУМ дає змогу статистично обґрунтувати дослідження з української мови, 

літератури, культури, поглибити його відповідно до сучасних наукових норм [70]. 

Зазначений корпус текстів став джерельною базою дисертаційної роботи 

Н. Дарчук ―Лінгвістичне забезпечення автоматичних систем аналізу 

українськомовного тексту (на прикладі системи автоматичного граматичного 

аналізу тексту АГАТ)‖, яка побачила світ у 2015 році [31]. Наразі колектив 

лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка працює над четвертим етапом представлення інформації 

про одиниці тексту в КУМ – семантичним розмічуванням [32, с. 92]. 
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Рис. 1.1 Інтерфейс пошуку слова ―криниця‖ в Корпусі української мови 

На порталі Mova.info розміщено всі проекти вищезгаданої лабораторії 

комп’ютерної лінгвістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка [70]. Варто відзначити ―Параметризовану базу даних 

українського поетичного мовлення‖ – корисне джерело для дослідження 

ідіостилів українських поетів на різних хронологічних зрізах, а також проект 

―Морфемно-словотвірної бази даних української мови‖ (≈170 тис. слів; автори – 

Л. Алексієнко, Н. Дарчук, О. Зубань, В. Cорокін), що є ресурсом 

для автоматичного укладання алфавітно-частотних словників морфем і 

словотвірних гнізд на матеріалі будь-яких текстів [1, с. 6–7]. 

У рамках проекту ―Корпусу текстів української мови‖ на базі лабораторії 

комп’ютерної лінгвістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка була спроба розроблення ―Корпусу українських 

діалектних текстів‖ (автор – О. Сірук), який працював у тестовому режимі, однак 

роботу над цим ресурсом не було завершено [104, с. 101]. 

Співробітники лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка разом із відділом 

діалектології Інституту української мови НАН України також утілювали в життя 

проект ―Електронної лексичної картотеки українських діалектів‖. Цю 

лінгвістичну базу даних створювали на основі друкованих діалектних словників і 

неопублікованих рукописних лексичних картотек інших фондів (українських 
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матеріалів до лексичної частини ―Загальнослов’янського лінгвістичного атласу‖, 

до ―Атласу української мови‖ та ―Лексичного атласу української мови‖) 

за принципом формалізації мовного матеріалу [104, с. 102]. 

Варто згадати й спробу створення Корпусу болгарських і українських 

паралельних текстів творів художньої літератури (автори – О. Сірук та 

І. Держанський), що містить 800 тисяч слів болгарською мовою та 700 тисяч – 

українською мовою [152, с. 170]. На жаль, наразі цей ресурс недоступний 

для користувачів мережі Інтернет. 

Колектив кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького 

національного університету створив Корпус текстів української мови із морфо- і 

метарозміткою з метою вивчення граматичної службовості (обсяг бази даних – 

близько 5 мільйонів слововживань). У межах проекту реалізовано систему тегів 

для службових частин мови [84, с. 243; 25]. Пізніше було створено сайт кафедри 

загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького 

національного університету (м. Вінниця), де розміщено оновлений проект 

під назвою ―Корпуси текстів української мови‖ [61]. Цей ресурс знаходиться 

у відкритому доступі та містить 13 підкорпусів. На Рис. 1.2 показано інтерфейс 

пошуку слова ―зошит‖ у навчальному підкорпусі текстів. 

 

Рис. 1.2 Інтерфейс пошуку слова ―зошит‖ у Корпусі текстів української мови 

На базі корпусного менеджера Корпусів текстів української мови працює 

пошук у Генеральному регіонально анотованому корпусі української мови, 

доступному за посиланням: uacorpus.org. Цей ресурс містить понад 190 млн. 



60 

словоформ у 6255 текстів за період 1819‒2017 рр. Розробники Корпусу ‒ 

М. Шведова, Р. фон Вальденфельс, С. Яригін, М. Крук, М. Возняк, А. Рисін, 

В. Старко і спеціалісти групи Brown-UK. Тексти ресурсу розмічені за регіонами 

України, окремий підкорпус становить корпус української мови діаспори. 

Лінгвістична анотація сформована на базі системи морфологічного аналізу. 

Над проблемою створення та використання корпусів текстів працює 

науковий колектив лексикографічної лабораторії LEXILAB на факультеті романо-

германських мов Національного університету ―Острозька академія‖. Проект 

передбачає роботу над укладанням корпусу української англійської мови 

(з текстами, представленими англійською мовою українцями), корпусу 

міжнародної української мови (це тексти, написані українською мовою 

іноземцями, що не є громадянами України) та корпусу спеціалізованого наукового 

мовлення (у вигляді корпусу наукових статей) [84, с. 243; 63]. 

Дослідники С. Бук і А. Ровенчак із Львівського національного університету 

імені Івана Франка працюють над зовнішньо і внутрішньо анотованим Корпусом 

текстів Івана Франка; проектом передбачено охопити всі твори І. Франка 

(приблизно 7 млн. слововживань) з усіма особливостями фонетичного, 

морфологічного, словотвірного, лексико-семантичного, фразеологічного, 

синтаксичного рівнів. Корпус текстів Івана Франка має репрезентувати 

підсистему західного варіанта української мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

у різних стилях мови [18, с. 63]. Уже створено корпус текстів роману І. Франка 

―Перехресні стежки‖, на основі якого укладено частотний словник і конкорданс 

[84, с. 243]. 

У лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного 

лінгвістичного університету (КНЛУ) створено Багатомовний корпус паралельних 

текстів із загальним обсягом майже 8 млн. слововживань, що складається 

з оригінальних текстів субтитрів англійською мовою та їх перекладів шістьма 

мовами – українською, російською, німецькою, грецькою, іспанською, 

французькою [59, с. 37]. У вищевказаній лабораторії також розроблено 

український навчальний корпус есе, написаних студентами, які вивчають 
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англійську мову (Ukrainian Corpus of Learner English); цей корпус містить 325 есе 

загальним обсягом понад 180 тисяч слововживань [59, с. 30]. Іншим науковим 

проектом вищезгаданої лабораторії є Корпус анотацій наукових статей 

із комп’ютерної лінгвістики (з метатекстовою розміткою), що складається 

з 1475 текстів анотацій (загальний обсяг слововживань становить приблизно 

150 тисяч слововживань) [59, с. 32]. 

Таблиця 1.2 

Порівняльна таблиця корпусів текстів 

№ Назва корпусу Класифікаційна 

ознака (ознаки) 

Рік 

створення 

Характеристики 

1. British National 

Corpus (BNC) 

Національний 

корпус, 

анотований 

1991-

2007 
Це корпус британського варіанта 

сучасної англійської мови. Він містить 

понад 100 млн. слововживань 

у 4124 різних текстах, із яких 863 усних 

(у формі затранскрибованих усних 

текстів) [136] 

2. Frantext Національний 

корпус 

1998 – 

до сьогод

ні 

Це національний корпус текстів 

французької мови, що містить понад 

297 млн. слововживань у 5118 текстах 

Х–ХХІ століть. Ресурс доступний 

для зареєстрованих користувачів [130]. 

3. The Lancaster-

Oslo-Bergen 

Corpus 

of Modern 

English (LOB) 

Анотований 1978 Це британський аналог Браунівського 

корпусу, що містить 500 текстових 

уривків приблизно по 2000 слів (тексти 

розподілені за 15 категоріями). 

Матеріал корпусу – тексти британської 

масової друкованої продукції 1961 р. 

видання. Над анотованою версією 

корпусу працювали в 1981‒1986 рр. 

[174]. 

4. The London-Lund 

Corpus of Spoken 

English (LLC) 

Анотований 1990 Корпус містить 500 тисяч 

затранскрибованих слів британського 

англійського мовлення (100 усних 

текстів по 5000 слів кожен). LLC став 

першим електронним корпусом текстів 

із просодичною анотацією [178]. 

5. The Standard 

Corpus 

of Present-Day 

Edited American 

English (Brown 

Corpus) 

Анотований 1964 Це перший сучасний машиночитаний 

корпус, що складається з 1 мільйона 

слів у 500 текстових уривках (обсягом 

по 2000 слововживань кожен) 

американської англійської мови, що 

розподілені за 15 категоріями. 

Анотована версія корпусу з’явилася 

в 1980 р. [138]. 
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6. Český národní 

korpus 

Національний 

корпус 

1994 – 

до сьогод

ні 

Це корпус чеської мови, що містить 

понад 3,6 мільярдів слововживань. 

У межах проекту об’єднано декілька 

корпусних ресурсів (синхронних, 

діахронних, порівняльних тощо). 

Проект доступний для зареєстрованих 

користувачів [141]. 

7. Корпус русских 

публицистическ

их текстов 

второй 

половины 

19 века 

Анотований 1995 – 

до сьогод

ні 

Цей корпус містить тексти 

публіцистичних статей із петербурзьких 

журналів XIX ст. в оригінальній 

орфографії. Корпус має морфологічну і 

синтаксичну розмітку [64]. 

8. Корпуси текстів 

української мови 

Відкритий, 

анотований 

2007 – 

до сьогод

ні 

Ці корпуси створені на кафедрі 

загального та прикладного 

мовознавства і слов’янської філології 

Донецького національного університету 

(м. Вінниця) [61]. На базі корпусного 

менеджера Корпусів текстів української 

мови працює пошук у Генеральному 

регіонально анотованому корпусі 

української мови, доступному 

за посиланням: uacorpus.org. Цей ресурс 

містить понад 190 млн. словоформ 

у 6255 текстів за період 1819‒2017 рр. 

9. Корпус 

української мови 

Відкритий, 

анотований 

2009 – 

до сьогод

ні 

Корпус працює як інформаційно-

довідкова система, у якій міститься 

інформація про майже 70 млн. 

словоформ. Базу даних анотовано 

на рівні морфеміки, морфології й 

синтаксису [70]. 

10. Национальный 

корпус русского 

языка (НКРЯ) 

Відкритий 

національний 

корпус, 

анотований 

2003 – 

до сьогод

ні 

Цей корпус російської мови містить 

понад 600 млн. слів, працює як 

інформаційно-довідкова система. 

Тексти охоплюють період середини 

XVIII–початку XXI століття. Ресурс 

складається з кількох підкорпусів [77]. 

11. Український 

національний 

лінгвістичний 

корпус (УНЛК) 

Закритий, 

анотований 

2000 – 

до сьогод

ні 

Корпус містить понад 110 млн. 

слововживань у текстах XIX‒XXI ст. 

Ресурс доступний для зареєстрованих 

користувачів [115]. 

 

Отже, як свідчить порівняльна таблиця корпусів текстів, багато сучасних 

корпусних ресурсів містять анотацію певного типу, а процес їх створення триває 

декілька років. Варто зауважити, що різноманіття укладених на сьогодні корпусів 

текстів не обмежується вищевказаною інформацією, адже арсенал корпусних 
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студій постійно доповнюється новими ресурсами, що здебільшого стають 

доступними в мережі Інтернет [84, с. 244]. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. З’ясовано, що на сьогодні корпусна лінгвістика перебуває на стадії 

становлення як самостійної галузі мовознавства, яка тісно пов’язана 

з комп’ютерною й прикладною лінгвістикою. Статус корпусної лінгвістики 

складно встановити через її емпіричну спрямованість, міждисциплінарний 

характер і широке розуміння вченими терміна ―корпусна лінгвістика‖. 

2. У роботі аргументовано доцільність розрізнення таких понять і 

використання відповідних термінів для їх позначення: корпус текстів – корпус 

усного мовлення. Уживаючи поняття ―корпус текстів‖ у цьому дослідженні 

(с. 31), маємо на увазі стандартно організовану, програмно опрацьовану, 

репрезентативну добірку текстів конкретної природної мови (як писемних, так і 

затранскрибованих усних текстів без відповідних аудіозаписів) в електронній 

формі, що призначена для вивчення цієї мови. Корпус усного мовлення – це 

структурована, ретельно відібрана колекція мовленнєвих аудіозаписів, що 

відображають природне усне мовлення носіїв мови у різних акустичних умовах. 

3. Різноманіття дослідницьких завдань, які корпуси текстів здатні 

вирішувати, а також варіанти змістового наповнення корпусних масивів даних 

зумовлюють появу низки класифікаційних критеріїв для типологізації корпусних 

ресурсів. У цьому розділі отримала подальший розвиток класифікація корпусів 

текстів із використанням 12 критеріїв. 

4. Аналіз сучасного стану корпусних ресурсів у світі та в Україні 

свідчить про те, що на сьогодні вже створено чимало електронних корпусів 

писемного та/або усного мовлення, які становлять науковий інтерес і можуть 

слугувати матеріалом для лінгвістичних досліджень і наукових напрацювань 

для різних мов світу, проте більшість корпусів текстів є ресурсами закритого типу 

й доступ до них надається після реєстрації, що звужує потенційне коло 

користувачів-дослідників. 
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Положення розділу викладено у публікаціях: 

1. Плахотнікова О. Ю. Сучасний стан корпусних досліджень в Україні / 

Плахотнікова О. Ю. // Наукові записки Національного університету ―Острозька 

академія‖. Серія ―Філологічна‖. – Острог : Видавництво Національного 

університету ―Острозька академія‖, 2015. – Вип. 56. – С. 242–244. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПОБУДОВИ 

КОРПУСУ УСНОГО МОВЛЕННЯ 

У цьому розділі вміщено інформацію про сучасні підходи до створення 

електронних корпусів усного мовлення і теоретико-методологічне підґрунтя 

побудови таких корпусів. У центрі уваги – загальні засади транскрибування 

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

програми ELAN, використаної для формування КУТУМ. 

2.1. Сучасні підходи до створення електронних корпусів усного мовлення 

Корпусний підхід на сьогодні активно використовують у сучасних 

лінгвістичних дослідженнях багатьох світових мов, а корпусні ресурси 

не обмежуються лише писемними текстами. Окремою сферою корпусної 

лінгвістики є створення й опрацювання корпусів усного мовлення. Із появою 

потужних комп’ютерних технологій електронні корпуси усного мовлення стали 

надійною базою для перевірки гіпотез і доведення мовознавчих теорій, навчання 

іноземних мов, формування комп’ютерних моделей мови, налаштування 

автоматизованих систем (наприклад, корпусний підхід є визначальним 

для розвитку технологій синтезу мовлення, особливо під час моделювання 

просодичних характеристик мовлення та індивідуальних особливостей мовця). 

Використання сучасних репрезентативних корпусів усного мовлення, що 

застосовують потужності комп’ютерних технологій, дає можливість проводити 

масштабні, статистично достовірні фонетичні дослідження на базі різного 

мовленнєвого матеріалу [68, с. 14]. Саме тому накопичення та систематизація 

нових відомостей про співвідношення лінгвістичних описів, зроблених на основі 

традиційних поняттєвих і термінологічних систем, і фізично спостережуваної 

звукової матерії природного усного мовлення – одне з основних завдань 

сучасного мовознавства [13, с. 38]. Корпуси усного мовлення повинні стати 

центральним компонентом сучасних корпусних лінгвістичних досліджень, адже 

усна форма мови є фундаментальною, вихідною й основною [57, с. 6]. Також 

існує досить значна кількість корпусів мішаного типу, які містять тексти як 
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писемного, так і усного мовлення. Зокрема найбільші національні корпуси 

(наприклад, BNC, НКРЯ) містять транскрипти записів усного мовлення [60, с. 18]. 

Інтерес до створення електронних корпусів усного мовлення був значною 

мірою ініційований розробками в галузі автоматичного розпізнавання мовлення. 

Сучасні високоякісні системи розпізнавання мовлення базуються на методах 

статистичного моделювання мовленнєвих явищ, а для побудови таких 

статистичних моделей потрібно анотувати звукові файли корпусу [82, с. 421]. 

Перші корпуси усного мовлення було створено в першій половині 1980-х 

років у США Національним інститутом стандартів і технологій (National Institute 

of Standards and Technology) для американського варіанта англійської мови; ці 

розробки було використано для тестування й оцінки роботи систем розпізнавання 

мовлення на однаковому стандартному мовленнєвому матеріалі [82, с. 420]. 

Розроблення перших корпусів усного мовлення фінансувало 

Міністерство Оборони США; за підтримки цього відомства було створено такі 

ресурси: TIDIGITS корпус (1984) – для тестування систем розпізнавання 

ізольованих цифр і цифрових послідовностей [176]; The Road Rally Word-Spotting 

Corpora – для аналізу й розпізнавання ключових слів [196]; The KING Corpus – 

для систем ідентифікації мовця [167]. Також у цьому контексті варто згадати 

спеціалізовані корпуси усного мовлення Resourсe Management і Wall Street Journal 

(пізніше названий CSR NAB – Continuous Speech Recognition of North American 

Business News) – ці ресурси призначені для дослідження у сфері розпізнавання 

зв’язного мовлення [192], і Air Travel Information Service (для вивчення 

спонтанного мовлення й розуміння природної мови в діалогових системах) [68, 

с. 15]. 

Створення хорошого корпусу усного мовлення є важким технологічним 

завданням, що потребує значного фінансового і кадрового потенціалу, і саме 

з цією метою в 1990-х роках засновано спеціальні координаційні центри мовних і 

мовленнєвих ресурсів, як-от: Linguistic Data Consortium (LDC) [177], Centre for 

Spoken Language Understanding (Oregon Graduate Institute) [142], European 
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Language Resources Association [156; 68, с. 16]. На Інтернет-сайтах зазначених 

центрів розміщено колекції мовленнєвих корпусів. 

Наприклад, взірцем великого корпусу усного мовлення є сучасний проект 

Child Language Data Exchange System (CHILDES), започаткований 1984 року 

в США (автори – Б. Маквінні та К. Сноу), що містив транскрибовані аудіозаписи 

дитячого мовлення і слугував інформаційною базою даних засвоєння мови [144; 

179]. Наразі корпус CHILDES складається з записів від 1960-го року до сьогодні 

(усього 130 підкорпусів дитячого мовлення) і містить інформацію про 26 мов 

світу (транскрибовані аудіо- та відеозаписи). Зараз CHILDES є складовою 

частиною багатомовного корпусного ресурсу TalkBank – найбільшого в світі 

відкритого репозитарію з інформацією про комунікативну взаємодію при усному 

мовленні (подано записи дикторів різного віку, фаху та носіїв різних мов); цей 

проект було створено впродовж 1999-2004 років Б. Маквінні. Текстова база 

проекту має об’єм 800 Мб, а мультимедійна – 3 терабайти. TalkBank містить 

підкорпуси записів неносіїв мови (―second language corpora‖), розмови матерів 

із дітьми, шкільні уроки, записи жестовими мовами, телефонні дзвінки, сімейні 

розмови за вечерею, записи клінічного мовлення (афатичного, деменційного 

тощо) [205]. 

Іншим прикладом цифрового архіву сучасних корпусів усного мовлення є 

The Language Archive, створений Інститутом психолінгвістики 

імені Макса Планка (м. Неймеген, Нідерланди) [214]. Тут розміщено 

понад 80 Терабайтів здебільшого анотованих ресурсів, що містять аудіо- та 

відеозаписи понад 200 мов світу (серед них – велика кількість корпусів мов, яким 

загрожує вимирання; ці ресурси занесені до світової спадщини ЮНЕСКО). 

Розробники архіву створили спеціальне програмне забезпечення для анотування 

та аналізу усного мовлення, а також для роботи з базами даних (зокрема 

комп’ютерні програми ELAN, Annex, Arbil, Lamus, Trova та ін.) [154]. 

В останні десятиліття особливу увагу дослідники приділяють методам 

моделювання мовлення в умовах шумових завад та спотворень сигналів, 

притаманних лініям комунікації, адже ефективність роботи систем мовного 
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зв’язку та автоматичного розпізнавання мовлення залежить від акустичного 

оточення та характеристик каналів комунікації [94, с. 13]. У світі вже створено 

низку корпусів зашумленого мовлення: TIMIT, NTIMIT, Aurora, NOIZEUS, 

RUSTEN тощо [158; 128; 188; 194]. Зокрема серед сучасних електронних корпусів 

усного мовлення для фонетичного аналізу представлені корпуси американського 

варіанта англійського мовлення (―Switchboard‖ ‒ Godfrey et al, 1992 ‒ містить 

понад 2400 телефонних розмов тривалістю 260 годин, записаних від 543 дикторів 

з різних регіонів США; ресурс укладений за допомогою компʼютерних технологій 

без людського втручання [160]); корпус усного злитого мовлення ―ТIMIT‖ 

(Garofolo et al, 1993; Lamel et al, 1986), представлений 630 дикторами, носіями 

8 основних діалектів американської англійської, 5 годинами мовлення і 

6300 реченнями [82, с. 420; 158]. Створення TIMIT у 1980-1990 роках фінансувало 

Міністерство Оборони США у межах державної програми розвитку лінгвістичних 

технологій ARPA/DARPA (the Advanced Research Projects Agency); невдовзі цей 

ресурс став прототипом для багатьох інших корпусів усного мовлення [68, с. 15]. 

Корпуси усного американського мовлення TIMIT та NTIMIT користуються 

великим попитом у межах фонетичних досліджень та розробок і покращення 

систем автоматичного розпізнавання мовлення. Корпус TIMIT містить 

орфографічні та фонетичні транскрипційні записи, зроблені на основі процесу 

―time-alignment‖ [158]. Корпус усного мовлення ―NTIMIT‖ (Network TIMIT) є 

надбудовою корпусу TIMIT – це мовленнєвий сигнал у смузі частот, 

використовуваних у телефонії. NTIMIT укладено за допомогою запису й 

оцифровування баз даних сигналів корпусу TIMIT, які було спеціально 

спотворено [94, с. 14]. TIMIT та NTIMIT доступні для користувачів-членів LDC 

[177] і на комерційній основі. 

При Орегонському університеті працює центр вивчення усного мовлення 

(Center for Spoken Language Understanding of Oregon Health & Science University), 

який створив двадцять унікальних корпусів усного мовлення, призначених 

для досліджень алгоритмів систем шумозаглушення та автоматичного 

розпізнавання мовлення [94; 142]. Більшість цих корпусів містять записи 
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телефонного мовлення. Наприклад, багатомовний корпус телефонного мовлення 

(Multilanguage Telephone Speech v1.2, 1992 рік) становить базу даних записів 

тривалістю 38,5 годин 11 мовами світу від 2052 носіїв мов (англійської, фарсі, 

французької, німецької, гінді, японської, корейської, мандаринської, іспанської, 

тамільської, в’єтнамської) [222]. 

Корпуси зашумленого мовлення Aurora, створені в 1997–2002 рр. 

однойменною робочою групою при Європейському інституті телекомунікаційних 

стандартів (European Telecommunications Standard Institute) для покращення 

автоматичного розпізнавання мовлення, містять записи послідовностей цифр 

(від 0 до 9), подібно до голосового набору номера на мобільних телефонах. 

Корпуси цієї серії характеризуються різними прототипами та способами 

додавання шумового фону. Так, корпус Aurora-3 містить записи п’ятьма мовами, 

зроблені на тлі природного шуму в салоні автомобіля. Прототипом для Aurora-4 

став корпус Wall Street Journal, а до мовленнєвого сигналу було штучно додано 

шуми різної природи [128; 94, с. 14]. 

Корпус американського мовлення NOIZEUS (2007), розроблений 

в лабораторії опрацювання усного мовлення (Speech Processing Lab 

of the University of Texas at Dallas) для оцінки алгоритмів корекції мовленнєвого 

сигналу; ресурс знаходиться у відкритому доступі в мережі Інтернет [188]. Ця 

база даних містить усього 30 речень, записаних від 6 дикторів (трьох жінок і 

трьох чоловіків) та спотворених вісьмома видами реальних шумів (запозичених 

із корпусу Aurora) [94, с. 15]. 

Серед корпусів зашумленого російського мовлення можна назвати телефонну 

базу RuSTeN (автор – Санкт-Петербурзька компанія ЦРТ): це 250 аудіозаписів 

телефонних переговорів двох людей, які було використано зокрема 

для розроблення автоматизованого комплексу розпізнавання дикторів 

у телефонному каналі ―Трал‖ [194; 105]. Корпус російського мовлення 

для стаціонарних телефонних мереж Russian SpeechDat(E) Database (розробник – 

Санкт-Петербурзька комп’ютерна фірма ―Одитек‖) містить записи мовлення 

2500 дикторів (1242 – чоловічої статі, 1258 – жіночої статі) [94, с. 15]. 
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Завдяки багатофункціональності анотовані корпуси усного мовлення 

становлять значний інтерес на сучасному етапі розвитку мовленнєвих технологій. 

Одним із найбільших у Європі є корпус нідерландського мовлення Corpus 

Gesproken Nederlands (Oostdijk, 2000; Pols, 2001), записаний від носіїв із Фландрії 

та Нідерландів, що містить понад 800 годин усного мовлення [147]. Доступним 

для перегляду в мережі Інтернет є російський проект ―Рассказы о сновидениях и 

другие корпуса звучащей речи‖ (він обʼєднує кілька масивів текстів анотованого 

усного російського монологічного мовлення загальною тривалістю 

понад 4,5 години і містить близько 30 тисяч реалізацій слів у жанрі монологічного 

наративу; для графічного представлення усної інформації використано три види 

дискурсивної транскрипції – див. Рис. 2.1) [82, с. 420; 96]. 

 

Рис. 2.1 Інтерфейс анотації запису з корпусу ―Рассказы сибиряков о жизни‖ 

Цікавим є науковий проект Russian Intonation Corpus (RINCO) – це 

мультимедійний корпус усного мовлення, розроблений на базі філологічного 

факультету Московського державного університету імені М. Ломоносова 

для вивчення особливостей просодії російського мовлення (зокрема просодичної 

варіативності усного російського мовлення) [197]. RINCO містить два підкорпуси: 

підкорпус ―Intonation of Russian Dialogue‖ (―Інтонація російського діалогу‖; 

складається приблизно з тисячі висловлювань тривалістю майже 90 хвилин) та 

підкорпус монологічного дискурсу різних жанрів (загальною тривалістю 
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приблизно 90-100 хвилин) [197]. Усні тексти RINCO були анотовані 

в комп’ютерній програмі ELAN. 

Варто відзначити й німецьку базу даних читаного й спонтанного мовлення, 

створену в університеті м. Кіль (Simpson 1998; Simpson et al, 1997), яка містить 

понад 8 годин анотованого усного німецького мовлення [213]. Іншим прикладом 

корпусу усного мовлення є Австралійська національна база даних розмовного 

мовлення (Australian National Database of Spoken Language; Millar, Dermody, 

Harrington, & Vonwillar, 1990), що також представлена у формах читаного й 

спонтанного мовлення (це діалоги-обговорення графічних зображень різними 

парами дикторів) [129; 81, с. 192]. 

Як зазначає О. Демська-Кульчицька, серед інших корпусів усного мовлення 

та їхніх підтипів маємо зокрема: ―MapTask‖ – корпус непідготовлених діалогів 

шотландського варіанта англійської мови на 147 млн. слововживань; ―Корпус 

от разговорен български език‖, створений на факультеті славістики Софійського 

університету, конститутивним матеріалом якого є живе мовлення дорослих і 

дітей, що проживали на території Західної та Східної Болгарії [36; 149; 166]. 

На сьогодні науковці різних країн світу працюють над побудовою корпусів 

усного діалектного мовлення. За О. Сірук, найбільшу кількість власне діалектних 

корпусів створено для германських мов (англійської та німецької) [104, с. 96]. 

Наприклад, корпус Diachronic Electronic Corpus of Tyneside English (DECTE) 

містить цифрові аудіозаписи інтерв’ю та стандартизований орфографічний запис 

текстів – див. Рис. 2.2 [151; 104, с. 96–97]. Це корпус діалектного англійського 

мовлення Північно-Східної Англії; він об’єднує раніше створений підкорпус 

The Newcastle Electronic Corpus of Tyneside English (NECTE) та підкорпус записів 

сучасного англійського мовлення. 
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Рис. 2.2 Інтерфейс інтерв’ю з орфографічним записом у корпусі DECTE 

Цікавим є скандинавський діалектний корпус (Nordic Dialect Corpus), який 

містить два мільйони діалектних текстів північногерманських мов (частина 

текстів існує одночасно в орфографічному і фонетичному записах, можна 

опрацьовувати звукові та відеофайли корпусу) [198]. У Німеччині створено 

корпуси діалектних текстів у рамках Архіву німецької мови (Deutsches 

Spracharchiv, що складається з 28 окремих корпусів із записами німецьких 

діалектів, стандартної німецької та записами розмовного мовлення в різних 

соціальних і ситуаційних контекстах) і Бази даних розмовної німецької мови 

(Datenbank Gesprochenes Deutsch) [104, с. 97; 150]. Серед слов’янських мов робота 

з укладання корпусів діалектних текстів найактивніше проводиться в Чехії, 

Словаччині, Словенії, Польщі, Росії, Болгарії [104, с. 98]. 

Працюють над побудовою корпусів усного мовлення і українські 

діалектологи. Варто відзначити корпус діалектного мовлення ―Українські говірки 

Донеччини‖, який створено колективом співробітників кафедри української мови 

Донецького національного університету (Л. Фроляк, З. Омельченко, 

В. Познанська, Н. Клименко, Н. Михайлова, В. Дроботенко). Цей матеріал було 

впорядковано та видано в 2000 році на компакт-диску ―Українські говірки 

Донеччини. Фонотека. Вип. 1‖ (комп’ютерна хрестоматія-фонотека у звуковій та 

графічній формах) [116]. Для роботи з указаними корпусами аудіотекстів 

створено доступний і зручний для користувачів-філологів інтерфейс. Фонотека 

―Українські говірки Донеччини‖ містить понад 50 годин звучання діалектних 
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текстів спонтанного мовлення, записаних від інформантів у 65 населених пунктах 

Донецької області в 1997-2000 роках [84, с. 244]. Аудіотексти збережено 

у форматі WAV.сompress 24 KBit/sec. (24 000 Hz Mono), вони супроводжуються 

передмовою про історію формування українських говірок на Донеччині та їхні 

структурно-граматичні особливості [41, с. 16]. Такі записи допомагають виявити 

фонетичні особливості говірки (звукову систему, інтонацію, наголос тощо) [84, 

с. 244]. 

У виданні ―Говірка села Машеве Чорнобильського району‖ здійснено опис 

мовлення мешканців с. Машеве, які після Чорнобильської катастрофи 1986 року 

були компактно переселені в с. Лукаші Баришівського р-ну Київської обл. [23]. 

Ця праця містить диск з аудіофайлами живого мовлення носіїв говірки, 

фонетичну транскрипцію та орфографічний запис діалектних текстів [104, с. 98–

99]. Аудіозаписи для проекту було здійснено за ―Програмою Поліського 

етнолінгвістичного атласу‖ у 1997‒2004 роках (зібраний матеріал становлять 

розповіді, пісні, замовляння, перекази і зразки малих фольклорних жанрів) [23]. 

В Україні вже створено чимало анотованих корпусів текстів писемного 

мовлення, натомість анотованих корпусів усного мовлення не так багато 

(серед них лише незначна кількість корпусів має фонетичну розмітку). Корпуси 

усного мовлення є здебільшого ресурсами закритого типу, що обслуговують 

потреби конкретних наукових установ [84, с. 243]. Такі корпуси усного мовлення 

містять допоміжний програмний інструментарій, який забезпечує, наприклад, 

автоматичну сегментацію і транскрибування звукових файлів, а також файли 

з різною службовою інформацією (інструкції з експлуатації, вихідні тексти 

програм тощо). 

На сьогодні українські корпуси усного мовлення здебільшого забезпечують 

потреби автоматизованих систем (наприклад, автоматичне розпізнавання 

мовлення, інформаційний пошук тощо). У галузі розпізнавання та синтезу 

українського мовлення беззаперечним лідером в Україні є відділ розпізнавання та 

синтезу звукових образів МННЦІТіС у м. Києві й Українська асоціація 

з оброблення інформації та розпізнавання образів при ньому [84, с. 243; 102]. 



74 

Для робіт у галузі автоматичного розпізнавання українського мовлення 

дослідниками було розроблено такі корпуси усного мовлення: 

1. UkReco – українськомовний багатодикторний корпус усного мовлення, що 

містить понад 30000 реалізацій слів і тисячу речень (залучено близько 

100 дикторів із різних областей України). Реалізації слів зберігають частотні 

пропорції фонем і є фонетично збалансованими, при доборі слів враховували їхні 

частотні характеристики. Цей корпус використовують у дослідженнях 

з розпізнавання ізольованих слів, адаптації до голосу диктора та при побудові 

акустичних моделей для усного словника-перекладача [19, с. 56]. Базу даних 

усного мовлення UkReco було створено кандидатом технічних наук М. Сажком 

[84, с. 243]. 

2. Інший корпус містить аудіотексти виступів депутатів Верховної Ради 

України, записані через телевізійну мережу від приблизно 400 дикторів. 

Особливості цього масиву даних: спонтанне мовлення, швидкий темп, емоційна 

забарвленість. Обсяг – приблизно 40 годин [19, с. 56]. Ці записи 

використовуються для розроблення експериментальної системи розпізнавання 

парламентського мовлення і вдосконалення авторської програми 

FindRealTranskription [84, с. 243]. 

3. Постійно доповнюється і вдосконалюється Акустичний корпус 

українського ефірного мовлення (АКУЕМ), що містить читане, підготоване та 

спонтанне теле- і радіомовлення (більша частина – це спонтанне мовлення), а 

також публічне мовлення і мовлення в природному середовищі [20, с. 14]. Обсяг 

АКУЕМ ‒ понад 300 годин анотованого мовлення, записаного приблизно 

від 2000 дикторів. Словник цього корпусу налічує понад 65 000 слів української 

мови [98, с. 81–82]. 

Серед призначених для синтезу українського мовлення корпусів, 

розроблених МННЦІТіС, привертає увагу база даних, створена на основі 

жіночого голосу професійного диктора, записаного в студійних умовах [20, с. 14]. 

Також у відділі втілено в життя проект українськомовного корпусу опорного 

диктора обсягом понад 50 годин мовлення, який використовується 
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в дослідженнях пофонемного і поскладового розпізнавання [19, с. 56]. Поняття 

―корпус опорного диктора‖ використано на позначення корпусу, створеного 

на базі записів мовлення одного конкретного диктора. 

Що ж до корпусу усного мовлення, записаного в природних умовах, то разом 

з Українською асоціацією з оброблення інформації та розпізнавання образів 

Київський МННЦІТіС працює над телефонною базою даних усного спонтанного 

російського та українського мовлення обсягом близько 5 Гб (у GSM форматі), яка 

поки що не анотована. Вона містить реальні записи з різних мобільних телефонів, 

частота дискретизації яких – 8 000 Гц [84, с. 244; 102]. 

Таблиця 2.1 

Порівняльна таблиця корпусів усного мовлення 

№ Назва корпусу Класифікаційна 

ознака (ознаки) 

Рік 

створення 

Характеристики 

1 Aurora Закритий 1997‒2006 Корпусний ресурс зашумленого мовлення. 

Складається з чотирьох корпусів: Aurora-2, 

Aurora-3, Aurora-4, Aurora-5. Містить 

записи послідовностей цифр (від 0 до 9). 

Розроблений для покращення 

автоматичного розпізнавання мовлення 

[128]. 
2 Australian National 

Database of 

Spoken Language 

(ANDOSL) 

Анотований, 

комерційний 
1990‒1995 Містить записи читаного й спонтанного 

мовлення австралійського варіанта 

англійської мови [129]. 

3 Corpus Gesproken 

Nederlands (CGN) 

Комерційний, 

анотований 
1998‒2004 Корпус нідерландського мовлення, 

записаний від носіїв із Фландрії та 

Нідерландів, що містить понад 800 годин 

усного мовлення [147]. 
4 The Kiel Corpus of 

Spoken German 

Комерційний, 

анотований 
1990‒1998 Корпус читаного й спонтанного 

німецького мовлення, містить понад 

8 годин анотованих записів [213]. 

5 Datenbank 

für Gesprochenes 

Deutsch (DGD) 

Анотований 2012 – 

до сьогодн

і 

Це система корпусного менеджменту, 

розроблена Інститутом німецької мови 

на базі Архіву німецького мовлення. Вона 

доступна для зареєстрованих користувачів. 

Містить 25 корпусів німецького мовлення 

[150]. 
6 Diachronic 

Electronic Corpus 

of Tyneside 

English (DECTE) 

Дослідницький, 

анотований, 

відкритий 

2000 – 

до сьогодн

і 

Це корпус діалектного англійського 

мовлення Північно-Східної Англії; він 

об’єднує раніше створений підкорпус 

The Newcastle Electronic Corpus of Tyneside 

English (NECTE) та новий підкорпус 
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записів сучасного англійського мовлення. 

Містить понад 71 годину аудіозаписів 

(за 1960‒2000 рр.) від 160 дикторів і 

понад 800000 слововживань [151]. 
7 KING Speaker 

Verification 

Комерційний, 

анотований 
1987‒1992 Містить записи телефонних розмов 

51 диктора (приблизно 54 000 

слововживань). Використаний для 

верифікації конкретного диктора [167]. 
8 Multilanguage 

Telephone Speech 

v1.2 

Комерційний 1992‒2006 Становить базу даних записів телефонних 

розмов тривалістю 38,5 годин 11 мовами 

світу від 2052 носіїв мов [222]. 

9 NOIZEUS Відкритий, 

неанотований 
2007 Ця база даних зашумленого мовлення 

містить усього 30 речень, записаних 

від 6 дикторів – носіїв американського 

варіанта англійського мовлення; записи 

спотворені вісьмома видами реальних 

шумів (запозиченими з корпусу Aurora). 

Корпус розроблений для оцінки 

алгоритмів корекції мовленнєвого сигналу. 

Ресурс знаходиться у відкритому доступі 

в мережі Інтернет [188]. 
10 Nordic Dialect 

Corpus 

Анотований 2007 – 

до сьогодн

і 

Корпус діалектного спонтанного усного 

мовлення (норвезької, шведської, данської, 

фарерської, ісландської мов, 

ельвдальського діалекту). Містить понад 

три мільйони слів в усних текстах, 

записаних від 837 дикторів [198]. 
11 Resourсe 

Management 

Комерційний, 

анотований 
1987‒1989 Містить 25 000 записів оцифрованого й 

затранскрибованого мовлення 160 носіїв 

американських діалектів англійської мови, 

підготовленого для систем автоматичного 

розпізнавання мовлення [192]. 
12 Russian Intonation 

Corpus (RINCO) 

Анотований 2004‒2009 Мультимедійний корпус усного мовлення, 

розроблений для вивчення особливостей 

просодії російського мовлення [197]. 
13 RuSTeN (Russian 

through Switched 

Telephone 

Network) 

Комерційний 2001‒2006 Корпус містить записи телефонних розмов 

125 дикторів – носіїв російської мови, які 

було використано для розроблення 

автоматизованого комплексу 

розпізнавання дикторів у телефонному 

каналі ―Трал‖ [194]. 
14 Switchboard Комерційний, 

анотований 
1990‒1997 Корпус містить 2400 телефонних розмов 

тривалістю понад 260 годин, записаних 

від 543 дикторів з різних регіонів США 

[160]. 
15 TalkBank Анотований 1999‒2004 Найбільший у світі відкритий репозитарій 

з інформацією про комунікативну 

взаємодію при усному мовленні. Значну 

частину проекту становить корпус 

CHILDES (складається з понад 
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130 підкорпусів дитячого мовлення, 
містить інформацію про 32 мови світу) 

[205].  
16 The HCRC Map 

Task Corpus 

Анотований, 

комерційний 
1992 Корпус містить 128 непідготовлених 

діалогів шотландського варіанта 

англійської мови на 147 млн. 

слововживань [166]. 
17 The Language 

Archive 

Анотований 2011 – 

до сьогодн

і 

Це мовний архів, створений Інститутом 

психолінгвістики імені Макса Планка 

(м. Неймеген, Нідерланди). Містить аудіо- 

та відеозаписи понад 200 мов світу 

(серед них – велика кількість мов, яким 

загрожує вимирання). Усі ресурси мають 

різні ступені доступу: від повністю 

відкритих до закритих або доступних лише 

для зареєстрованих користувачів [214]. 
18 The Road Rally 

Word-Spotting 

Corpora 

 

Комерційний, 

анотований 
1991 Складається з двох підкорпусів: 

―Stonehenge‖ (96 дикторів) і ―Waterloo‖ 

(56 дикторів). Створений для розроблення 

й тестування систем пошуку ключових 

слів [196]. 

19 TIDIGITS Комерційний 1982‒1984 Записаний від 326 носіїв американського 

варіанта англійського мовлення. Корпус 

діалектно збалансований. Містить 

понад 25 000 прочитаних послідовностей 

цифр. Корпус створено для розробки та 

оцінки дикторонезалежного розпізнавання 

зв’язних послідовностей цифр [176]. 
20 TIMIT Acoustic-

Phonetic 

Continuous Speech 

Corpus 

Комерційний, 

анотований 
1986‒1993 Корпус усного зв’язного мовлення, 

представлений 630 дикторами, носіями 

8 основних діалектів американської 

англійської, 5 годинами мовлення і 

6300 реченнями [158]. 

21 UkReco Анотований, 

закритий 
– Це українськомовний багатодикторний 

корпус усного мовлення, що містить 

понад 30 000 реалізацій слів і тисячу 

речень (залучено близько 100 дикторів 

із різних областей України). Частина 

аудіозаписів корпусу є у відкритому 

доступі на сайті [102]. 
22 Акустичний 

корпус 

українського 

ефірного 

мовлення 

(АКУЕМ) 

Анотований, 

закритий 
 

– 
Цей корпус містить 300 годин анотованого 

українського та російського мовлення 

різних типів. Для створення ресурсу 

залучено приблизно 2000 дикторів. 

Словник цього корпусу налічує 

понад 65 000 слів української мови [102]. 

23 Говірка села 

Машеве 

Анотований 2005 Це видання з компакт-диском містить 

мовлення мешканців с. Машеве, 

переселених після Чорнобильської 
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Чорнобильського 

району 

катастрофи 1986 року. Аудіозаписи 

для проекту було здійснено за ―Програмою 

Поліського етнолінгвістичного атласу‖ 

у 1997‒2004 роках [23]. 
24 Корпус записів 

Верховної Ради 

України 

Анотований, 

закритий 
 

– 
Особливості цього корпусу: спонтанне 

мовлення, швидкий темп, емоційна 

забарвленість. Обсяг – приблизно 

40 годин, залучено 400 дикторів [102]. 

25 Корпус 

от разговорен 

български език 

Відкритий, 

анотований 
1994‒2000 Корпус містить транскрибовані розмови 

болгарською мовою в сімейному колі 

[149]. 

26 Рассказы 

о сновидениях и 

другие корпуса 

звучащей речи 

Відкритий, 

анотований 
2003‒2014 Проект складається з 7 корпусів усного 

мовлення (5 корпусів російського 

мовлення, 1 корпусу вірменського й 1 – 

японського мовлення) [96]. 

27 Українські 

говірки 

Донеччини 

Комерційний 2000 Це корпус українського діалектного 

мовлення (комп’ютерна хрестоматія-

фонотека), що містить понад 50 годин 

звучання діалектних текстів спонтанного 

мовлення, записаних від інформантів 

у 65 населених пунктах Донецької області 

в 1997‒2000 роках [116]. 

 

Як свідчать дані порівняльної таблиці корпусів усного мовлення, на сьогодні 

такі ресурси часто є комерційними проектами наукових установ і організацій, 

оскільки створення цих корпусів потребує достатнього фінансування й 

підготовленого кадрового потенціалу, а також триває декілька років. 

Отже, переваги корпусів усного мовлення можна окреслити в такий спосіб: 

1) ці корпуси дозволяють заощадити час, адже експериментальний матеріал уже 

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

великими; 2) у більшості подібних корпусів передбачені можливості пошуку; 

3) корпуси усного мовлення містять записи реального усного мовлення, а отже, 

репрезентують мовний узус на фонетичному рівні (тобто дають змогу з’ясувати, 

як конкретні вияви різних абстрактних одиниць (фонема та інші просодичні 

одиниці) взаємодіють у людському мовленні). Саме тому в процесі створення 

корпусу усного мовлення перед лінгвістами та програмістами постають 

два основні завдання: 1) формування бази даних аудіозаписів, що повністю 

відповідають концепції електронного корпусу усного мовлення; 
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2) транскрибування цих записів за допомогою програмних засобів 

із використанням кодувань і анотуванням акустичної частини бази [81, с. 192]. 

2.2. Теоретичні засади моделювання корпусу усного мовлення 

Кожен корпус усного мовлення формують із конкретною метою і 

з урахуванням специфіки наукових розробок і прикладних систем, для яких буде 

використано цей масив даних. При побудові проекту будь-якого корпусу текстів 

важливими етапами процесу є початковий етап створення корпусу текстів й аналіз 

способів його подальшого застосування в наукових дослідженнях; 

основоположними є питання структури й змістового наповнення корпусу текстів, 

що становлять підґрунтя концепції електронних текстових корпусів. У цьому 

підрозділі вважаємо за необхідне дати досить детальний виклад теоретичних 

положень щодо укладання корпусу текстів, уміщених у монографіях О. Демської, 

оскільки ця дослідниця докладно опрацювала теоретичні засади корпусної 

лінгвістики в українському мовознавстві. 

Змістове наповнення текстів корпусу має перш за все відповідати 

конститутивним ознакам корпусу текстів, які дають змогу визначати електронну 

збірку текстів як корпус текстів. У наукових колах існують розбіжності щодо 

детермінативного набору таких конститутивних ознак, на чому наголошує 

О. Демська; сама дослідниця вважає доцільним розглядати ознаки 

репрезентативності, вичерпності, стандартності як особливо визначальні 

для електронного корпусу текстів, оскільки саме вони впливають на всі інші 

ознаки корпусу текстів [41, с. 120, 125]. О. Демська трактує репрезентативність як 

здатність корпусу відображати всі властивості предметної галузі (тобто 

представлених у корпусі способів та сфер реалізації мови); це, безперечно, одна 

з найважливіших ознак будь-якого електронного корпусу текстів. Проте 

репрезентативність у цьому випадку є відносною категорією, оскільки вона 

залежить також і від призначення, мети, типологічних характеристик корпусу 

текстів, окрім того – передбачає відображення в корпусі реальної частоти 

довільної мовної одиниці в мовленні; звідси випливає необхідність спеціалізації 

корпусу текстів на мовних одиницях певного рівня (фонетичного, морфологічного 
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тощо). Отже, для досягнення репрезентативності корпусу необхідно здійснити 

правильну параметризацію предметної галузі корпусу текстів (провести 

процедуру визначення якісно-кількісних характеристик текстового матеріалу, 

представленого чітко структурованими текстами різних жанрів, враховуючи 

екстра- та інтралінгвістичні чинники). Обсяг предметної галузі загальномовного 

корпусу визначають за допомогою непрямих класифікаційних методів досягнення 

репрезентативності корпусної побудови. Цю потребу можуть забезпечити такі 

класифікаційні методики відбору матеріалу: 1) пропорційний відбір; 

2) стратифікований; 3) суцільний із подальшою оцінкою репрезентативності; 

4) випадковий відбір [41, с. 126–129]. 

Змістова вимога вичерпності корпусу текстів також здатна впливати на опис 

мови на базі корпусного матеріалу; вона залежить від репрезентативності і так 

само є відносною категорією [41, с. 132–133]. Конкретна мова, відображена 

в корпусі, повинна бути представлена якомога повніше, детальніше. При цьому 

науковці застосовують одну з двох методик роботи з текстом – усунення 

текстових фрагментів із тексту або відбір окремих фрагментів – як засіб 

досягнення вичерпності корпусу текстів [41, с. 133–134]. 

За Н. Дарчук, із точки зору користувача головними вимогами до корпусу 

текстів є репрезентативність, повнота і точність структурування матеріалу [31, 

с. 332]. На думку О. Демської, для електронного корпусу текстів визначальними й 

необхідними є також ознаки автентичності (тексти повинні бути створені 

в процесі реальної комунікації), відібраності (фактичний матеріал обмежується 

шляхом відбору фрагментів мови) й збалансованості (у корпусі має бути 

пропорційна кількість текстових ресурсів) [41, с. 124]. 

Стандартність як третя детермінативна конститутивна ознака корпусу текстів 

має жорсткий технологічний характер (за рахунок використання комп’ютерних 

програмних засобів), забезпечує однозначне, уніфіковане, мовнонезалежне 

опрацювання інформації природної мови й уможливлює проведення аналогічних 

корпусних досліджень [41, с. 140]. Вимога стандартності робить можливим 

функціонування електронного корпусу текстів [41, с. 144]. У Таблиці 2.2 
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узагальнено інформацію про основні ознаки корпусу текстів, викладені в працях 

О. Демської. 

Таблиця 2.2 

Основні ознаки корпусу текстів (за О. Демською) 

 

Репрезентативність 

здатність корпусу відображати всі властивості способів та сфер 

реалізації мови, представлених у корпусі (предметну галузь 

корпусу) 

Вичерпність оптимальне вираження предметної галузі корпусу 

Стандартність дотримання уніфікованих процедур опрацювання природної 

мови програмними засобами 

Автентичність уведення до корпусу реальних текстів мовлення, створених 

носіями мови в процесі мовленнєвої комунікації 

Відібраність обмеження фактичного матеріалу корпусу шляхом 

застосування чітких правил відбору фрагментів мовлення 

Збалансованість співвідношення текстів у корпусі, що відповідає їхньому 

природному співвідношенню у мові 

 

За В. Захаровим, стандартність корпусу може стосуватися двох аспектів: 

1) сумісності типів розмітки (―стандартів кодування‖); 2) можливості порівняння 

різних корпусів у контексті оцінки їх придатності для розв’язання конкретних 

завдань (―стандартів оцінки‖) [51, с. 39]. При цьому саме стандартизація 

транскрибування усного мовлення є одним із найбільш складних лінгвістичних 

завдань; на сьогодні не існує обов’язкового стандарту графічної фіксації усного 

мовлення [51, с. 39]. Що ж до другого аспекту стандартизації, можна 

застосовувати кількісну та якісну оцінку корпусів. Кількісні показники 

дозволяють отримати інформацію про об’єм корпусу, лінгвостатистичні 

параметри та ін.; якісна оцінка передбачає порівняння корпусів текстів на основі 

отримуваних результатів [51, с. 40]. 

Стандартизований формат представлення інформації дозволяє 

використовувати однакове програмне забезпечення й обмінюватися корпусними 

даними. Уже існують міжнародні стандарти метаданих (лінгвістичних і 



82 

екстралінгвістичних), вироблені на основі міжнародного досвіду. Ці стандарти 

базуються на описах текстів і корпусів текстів у рамках проектів Text Encoding 

Initiative (TEI), ISLE Project (International Standards for Language Engineering) і 

на рекомендаціях EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering 

Standards) [51, с. 40; 170; 209]. Усі ці стандарти узагальнює комітет Міжнародної 

організації зі стандартизації ISO/TC 37 [51, с. 40–41]. 

Створення будь-якого корпусу текстів передбачає три основні етапи: 

1) проектування; 2) збір матеріалу; 3) кодування корпусної інформації. Звичайно, 

найважливішим у такому науковому дослідженні є чіткий проект майбутнього 

корпусу, у якому мають бути відображені всі деталі його побудови (залежно 

від призначення, типологічних характеристик, конститутивних ознак) [41, с. 145–

146]. 

Створення корпусу усного мовлення є доволі складним завданням з огляду 

на структурування предметної галузі та специфіку технологічного моделювання, 

зумовленого усним мовленням як матеріалом дослідження. Першочерговим 

завданням проектування корпусу текстів є визначення й параметризація 

предметної галузі корпусу. У цьому контексті досліднику потрібно насамперед 

визначитися зі встановленням набору характеристик текстів, визначенням стилів і 

тематичних груп, із яких добиратиметься текстовий матеріал, а також дібрати 

дикторів різних вікових груп, соціального стану й діалектної належності. 

Предметна галузь корпусу безпосередньо впливає на структуру, кількісні та 

формальні характеристики корпусу текстів, тобто формує зміст корпусу, і, 

відповідно, впливає на обсяг корпусу [41, с. 153]. 

За структурою корпуси текстів можуть бути моно- або полікорпусами; 

при цьому монокорпус складається лише з нечленованого генерального корпусу 

(у малих та середніх корпусах), а полікорпус має складнішу структуру й 

передбачає наявність генерального корпусу та підкорпусів, що залежать 

від структури та величини генерального корпусу [41, с. 154–155]. 

Сучасні лінгвістичні комп’ютерні програми дають можливість дослідникам 

оперативно й ефективно аналізувати експериментальний матеріал і робити 
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об’єктивні висновки про реальну вимову дикторів. На базі комп’ютерних ресурсів 

створюють анотовані корпуси усного мовлення; різні види анотацій подібних 

корпусів (їх вибір залежить від мети дослідження) дозволяють описати 

лінгвістичну інформацію, що міститься в цифрових аудіо- та відеофайлах 

(на сьогодні вони є вихідною формою зберігання корпусів усного мовлення) [85, 

с. 40]. Для дослідження фонетичної специфіки усного мовлення необхідно 

розробляти фонетичну анотацію аудіозаписів, що має формат фонетичної або 

фонематичної транскрипції [82, с. 421]. Фонетична анотація, що містить 

транскрипцію, враховує деталі вимови мовців, і, відповідно, дає уявлення 

про стан усного мовлення конкретної мови у конкретного диктора, а також 

уможливлює систематизацію індивідуальних і типових рис і відхилень 

від орфоепічних норм [85, с. 40]. 

Процес анотування усного мовлення передбачає вирішення багатьох 

складностей теоретичного (теоретична база дослідження) й практичного 

характеру (вибір програм, формування алгоритму створення корпусу, проблема 

збору, сегментації й транскрибування матеріалу для корпусу усного мовлення 

тощо) [85, с. 40]. Деякі матеріали для корпусу усного мовлення дослідники 

можуть зібрати в Інтернеті (наприклад, відеозаписи випусків новин або 

парламентських дебатів), однак вони не завжди можуть бути надійним матеріалом 

для лінгвістичних досліджень усного мовлення (насамперед через якість 

звукозапису і зашумленість). Саме тому матеріалом для корпусів усного мовлення 

слугують здебільшого спеціально здійснені звукозаписи репродукованого 

мовлення, які згодом транскрибують фонетисти-фахівці. 

Практичні транскрипції (orthographic transcriptions) та/або фонематичні 

транскрипції усних матеріалів можна накопичувати в корпусі з функцією пошуку. 

Такі транcкрипції можуть бути систематично обʼєднані з оригінальним записом 

за допомогою процесу під назвою ―time-alignment‖; це дає можливість легко 

шукати будь-яку інформацію в корпусі усного мовлення та прослуховувати 

частину запису, яка відповідає конкретному результату пошуку [82, с. 421]. 

Наприклад, це можливо в Корпусі лондонського підліткового мовлення 
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(The Bergen Corpus of London Teenage Language; Stenstrӧm et al, 2002) [210], 

Міжнародному корпусі британського компонента англійської мови (ICE-GB) 

[212] та в початках Новозеландського корпусу англійської мови (ONZE, Fromont 

and Hay, 2008). Практична транскрипція усного корпусу зазвичай перетворює 

форми слів у тексті на нормативні (зорієнтовані на норми літературного 

мовлення), і саме тому цей затранскрибований матеріал не може бути надійним 

джерелом для дослідження варіативності вимови. Із цією метою частіше 

використовують фонемно затранскрибований матеріал, хоча він найбільш 

корисний у випадках, коли варіативні форми можна шукати шляхом посилання 

на нормативну форму (зазвичай практичну транскрипцію). У такий спосіб можна 

порівняти і протиставити різні фонематичні транскрипції, що відповідають 

кільком нормативним формам у різних контекстах і позиціях (наприклад, це 

можна зробити в Корпусі усного англійського мовлення; Knowles et al, 1996). 

При створенні чи аналізі корпусу усного мовлення мови, для якої ще не створено 

писемної форми (або її писемну форму дуже важко перетворювати 

на машиночитану), постає інша проблема [82, с. 422]. У такому разі доведеться 

покладатися лише на фонематичну транскрипцію, або ж розробити схему 

практичної транскрипції, яка дасть можливість відновлювати форми, які є 

еквівалентними, але відрізняються фонетично [184, с. 4–5]. 

Отже, важливим завданням у контексті нашого дослідження є укладання 

сегментованих і анотованих корпусів усного українського мовлення, що дають 

можливість опрацьовувати звукову реалізацію записаних текстів у вигляді 

транскрипції. Саме тому виникла потреба створити КУТУМ, у якому було б 

зафіксовано особливості аудіотекстів сучасного українського літературного 

мовлення; при цьому фонетичні вияви в межах діапазону варіативності вважаємо 

допустимими (докладніше про це див. на с. 140) [81, с. 192]. Тому КУТУМ ми 

плануємо будувати як мультимедійний корпус (у значенні електронного 

корпусного ресурсу, призначеного для вивчення усного мовлення, у якому 

використовуються аудіозаписи мовлення з прив’язкою до текстових анотацій). 
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При побудові корпусу усного мовлення для адекватного відображення 

предметної галузі необхідно взяти до уваги мету створення, призначення та 

дослідницькі завдання, які корпус допомагатиме вирішувати [41, с. 159]. Указані 

вимоги дослідники О. Кривнова, Л. Захаров і Г. Строкін пропонують поділити 

на чотири основні групи завдань, що виникають у процесі проектування корпусу 

усного мовлення: 1) найбільш істотні – змістові (передбачають вибір дикторів, 

добір і розподіл текстового матеріалу, вибір типу анотації); 2) технічні 

(стосуються акустичних і технічних умов запису мовленнєвого матеріалу); 

3) структурні (організація електронної корпусної інформації); 4) інструментальні 

або ж виконавчі (пов’язані зі стандартизацією етапів створення корпусу, тобто 

з корпусним моделюванням) [67]. 

Як зазначає Дж. Гаррінгтон, у процесі побудови власного корпусу текстів 

слід враховувати низку технічних вимог: 

1. Ретельний вибір дикторів, що має надзвичайну вагу для майбутнього 

корпусу усного мовлення (згідно з метою корпусу, дикторів підбирають 

за статтю, віком, рідною мовою, діалектною належністю, звертають увагу на вади 

слуху чи мовлення) [164, с. 18]. Для соціофонетичних досліджень визначальними 

факторами також можуть бути рівень освіти, професія, соціоекономічна група. 

Усі перераховані параметри можуть впливати на мовленнєвий сигнал, тому всю 

інформацію про дикторів варто ретельно занотовувати. Кількість дикторів також 

залежить від мети корпусу, вона може коливатися від одного (для синтезу 

мовлення) до 50 (для тестування систем автоматичного розпізнавання мовлення) 

[164, с. 18]. 

2. Відбір матеріалу для корпусу. Його зазвичай здійснюють за такими чотирма 

параметрами: лексикон (зокрема до розгляду беруть лексичну частоту та 

сполучуваність одиниць), фонологічна дистрибуція, домен корпусу (тематика) та 

завдання, яке ставить дослідник при створенні корпусу [164, с. 18]. 

3. Побудова експерименту має забезпечити достовірність наукової гіпотези, 

що може бути доведена статистичними підрахунками [164, с. 20]. 
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4. Стиль мовлення диктора (повільний або швидкий темп, просодичні 

характеристики фраз, емоційність) [164, с. 23]. 

5. Підготовка до запису (налаштування апаратури в студії звукозапису 

зі звукоізоляцією, підбір якісного програмного забезпечення для запису тощо) 

[164, с. 23–24]. 

6. Анотування корпусу усного мовлення. Для цього корпус сегментують та 

категоризують (спочатку автоматично, потім вручну) [164, с. 25]. На нашу думку, 

перед здійсненням сегментації мовленнєвого сигналу варто визначити найменшу 

одиницю сегментації – наприклад, у КУТУМ найменшою фонетичною одиницею, 

використаною для сегментації мовленнєвого сигналу, є синтагма. У межах 

синтагми можна досліджувати фонетичні слова, склади і звуки. 

7. Називання файлів корпусу (кожне висловлювання мусить отримати 

відповідну назву, згідно з вмістом файлу та його розширенням) [164, с. 27]. 

Проект побудови моделі КУТУМ. Проект створення моделі КУТУМ 

в аспекті технологічного процесу можна описати в такий спосіб: 

1. Підготовка експериментального матеріалу дослідження (визначення 

джерел мовленнєвого матеріалу для архіву аудіозаписів, ретельний добір дикторів 

для запису аудіотекстів тощо). 

2. Створення архіву аудіозаписів з асоційованою анотацією (сюди належать 

укладання й редагування електронних версій прочитаних текстів, підготовка 

супровідного екстралінгвістичного опису текстів, називання й редагування 

аудіофайлів). 

3. Формування анотаційного файлу з розширенням *.eaf у комп’ютерній 

програмі ELAN. На цьому етапі здійснюють сегментацію і транскрибування 

аудіозаписів Корпусу з поточною корекцією транскрипційних записів 

(транскрипції з використанням кириличної й латинської графіки на основі IPA), 

виправлення помилок у сегментації і транскрипційних позначках, а також 

фіксацію двозначностей символів для подальшого опрацювання. 

4. Укладання документації КУТУМ, у якій необхідно докладно описати 

особливості побудови КУТУМ і потенційне використання цього корпусу. 
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5. Забезпечення доступу до корпусу. 

Одним із завдань цього лінгвістичного дослідження є обґрунтування 

структурних характеристик КУТУМ, зумовлених класифікаціями сучасних 

електронних корпусів текстів [86, с. 145]. Отже, за своїми структурними 

характеристиками КУТУМ може бути визначений як: 

1) дослідницький: призначений для вивчення функціонування сучасної 

української мови у фонетичному аспекті, із можливістю виходу на широкий 

спектр лінгвістичних досліджень українського мовлення (частотність і 

сполучуваність звуків, особливості синтагматичного членування, вивчення 

індивідуальних особливостей інтонації – зокрема мелодики, тембру, темпу, 

паузації) [86, с. 145–146]; 

2) мультимедійний: містить аудіозаписи текстів усного репродукованого 

українського мовлення, у яких можна прослуховувати потрібні сегменти; 

3) фрагментний: містить фрагменти творів, лекцій, виступів, дібрані 

за визначеними принципами відбору текстових даних до корпусу (читані тексти 

художнього стилю українського мовлення й фрагменти спонтанного українського 

мовлення) для досягнення репрезентативності корпусної інформації [86, с. 146]; 

4) статичний: відображає певний часовий зріз фонетичної системи; 

5) синхронний: корпус представлений звукозаписами, що відображають стан 

сучасного українського мовлення [86, с. 146]; 

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

діяльності носіїв української мови [86, с. 146]; 

7) фонетично анотований: усі текстові дані супроводжуються анотацією, 

де кожний звуковий фрагмент містить відповідну інформацію про фонетичний 

інвентар синтагм і паузи (у форматі фонетичної транскрипції двох видів – 

засобами кириличного алфавіту та засобами IPA) та в орфографічному записі [86, 

с. 146]. 

У перспективі КУТУМ може стати динамічним, оскільки передбачено 

постійне наповнення бази корпусних аудіотекстів і створення відповідних 

анотаційних транскрипційних файлів за визначеною процедурою; у такий спосіб 
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можна буде спостерігати варіативність фонетичної системи української мови [86, 

с. 146]. 

2.3. Підходи до транскрибування корпусних матеріалів 

Як відомо, при дослідженні усного тексту транскрибування є важливим 

складником фонетичної анотації. На початковому етапі анотування корпусу 

дослідники пропонують дотримуватися таких основних засад корпусної анотації: 

1) анотація має бути до певної міри незалежною від корпусу, щоб за потреби 

можна було зберігати її окремо від масиву звукозаписів; 

2) користувачеві корпусу необхідно забезпечити доступ до документації 

корпусу, у якій має бути зазначена інформація про схему анотації (хто, коли і як її 

створив, опис процедури анотування); 

3) анотація повинна спиратися на загальнотеоретичне підґрунтя [159, с. 6–7]. 

Що ж до безпосереднього процесу створення транскрипції для аудіотекстів 

корпусу усного мовлення, деякі вчені для полегшення процесу транскрибування й 

розроблення коректної транскрипції пропонують дотримуватися таких загальних 

правил транскрибування: 

1) членувати корпус на окремі файли аудіозаписів і формувати один 

транскрипційний файл для одного аудіозапису; 

2) необхідно укласти посібник для транскрибування файлів корпусу, 

приділяючи особливу увагу протоколам використання транскрипційних символів; 

експертів, що виконують транскрипцію, потрібно заздалегідь підготувати до цієї 

роботи; 

3) використовувати зручну програму для створення анотаційних файлів 

із функціями звукового та текстового редактора, при цьому важливо, щоб 

програма не спотворювала сам мовленнєвий сигнал; 

4) для розроблення ускладнених транскрипцій процес потрібно поділити 

на кілька етапів: спочатку створювати спрощену транскрипцію окремих одиниць, 

а потім доповнювати її відповідно до завдання корпусу; після завершення цієї 

роботи варто здійснити повторну перевірку транскрипційних записів різними 

експертами [216, с. 103, 107–108]. 
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Звісно ж, важливим складником процесу транскрибування є сама 

транскрипція аудіотекстів, що повинна відповідати меті й завданню корпусу. Далі 

запропоновано огляд сучасних видів науково-лінгвістичної транскрипції. 

Види транскрипції. Детального опису заслуговує проблема 

транскрибування усного мовлення. Процес анотування аудіофайлів нашого 

КУТУМ перш за все пов’язаний зі створенням транскрипційних записів мовлення 

у комп’ютерній програмі ELAN. Для коректної лінгвістичної анотації у вигляді 

кириличної транскрипції й транскрипції ІРА необхідно з’ясувати особливості 

науково-лінгвістичної фонетичної транскрипції та схарактеризувати різновиди 

транскрипції залежно від мети дослідження. 

Під транскрипцією розуміємо фіксацію усного мовлення відповідно до його 

звучання за допомогою графічних фонетичних символів. Стимулом для створення 

фонетичної транскрипції свого часу стала потреба полегшення вивчення 

фонетичних систем нерідних мов [106, с. 71]. Потреби фонетичного аналізу 

(варіативність, індивідуальні особливості мовлення, навички сприйняття) сприяли 

розробленню фонетичної транскрипції як допоміжного інструмента для писемної 

фіксації звукового складу мови [85, с. 40]. У фонетичній транскрипції завжди 

потрібно дотримуватись двох основних вимог: 1) кожна літера конкретного 

алфавіту позначає на письмі тільки один звук; 2) кожному звуку мови завжди 

відповідає одна й та сама літера алфавіту; 3) у фонетичних словах, що 

складаються з двох і більше складів, обов’язково необхідно зазначати наголос. 

Усі види фонетичної транскрипції засновані на загальних, встановлених 

для конкретної мови відповідностях графеми і фонеми/звука, тобто в основу будь-

якої транскрипції покладена класифікація звуків конкретної мови. 

Існують різні класифікації фонетичної транскрипції. Наприклад, Р. Аванесов 

запропонував виділяти такі три типи транскрипції (відповідно до трьох рівнів 

фонетичної системи при науковому вивченні російської мови): 1) фонетичну; 

2) словофонематичну; 3) морфофонематичну [97, с. 454]. На його думку, 

фонетична транскрипція позначає на письмі найкоротші звукові одиниці мови 

в усьому багатстві їх фізіолого-акустичних властивостей, присутніх у реальній 
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вимові; вона є повною мірою емпіричною. Словофонематична транскрипція 

відображає звукову оболонку конкретного мовного факту, зберігаючи всі 

самостійні та функціонально значущі властивості та частково позбавляючи 

найкоротші звукові одиниці всіх ознак, зумовлених фонетичною позицією. Що ж 

до морфофонематичної транскрипції, то за Р. Аванесовим, вона вказує лише на ті 

особливості звукових одиниць, які є суттєвими, самостійними, функціонально 

значущими в сильній позиції у морфемі (тобто фонемні ряди), позначаючи їх 

за сильними фонемами; вона має багато спільного з російською орфографією [97, 

с. 454–455]. 

Варто зауважити, що більшість науковців виокремлює два основні види 

науково-лінгвістичної транскрипції, які використовуються з навчальною метою та 

в наукових дослідженнях залежно від різних завдань при транскрибуванні усних 

текстів: 1) фонематичну; 2) фонетичну. За М. Матусевич, розрізнення фонетичної 

і фонематичної транскрипції в радянському мовознавстві ввів Л. Щерба, і відтоді 

лінгвісти почали його широко застосовувати [74, с. 44]. 

Фонематична транскрипція. Фонематична транскрипція – це фіксація 

фонемного складу мовлення за допомогою графічних символів. Фонематична 

транскрипція може називатися систематичною, оскільки для її використання 

необхідно знати фонологічну систему мови, яку транскрибують [163, с. 28]. 

М. Трубецькой, один із чільних представників ПЛШ, який розробляв теорію 

фонеми, використовує термін ―фонологічна транскрипція‖ та визначає його зміст 

як графічне відтворення фонологічного складу мови незалежно від різноманіття 

звуків мовлення [110, с. 11]. Для фонематичної транскрипції застосовують точно 

визначену кількість знаків, що повинна відповідати кількості фонем 

у досліджуваній мові; при транскрибуванні мовлення за допомогою фонематичної 

транскрипції залучають значно меншу кількість діакритичних знаків (порівняно 

з фонетичною транскрипцією) [107, с. 236‒237]. 

Оскільки фонематична транскрипція відтворює фонемний склад мови, то 

важливим при цьому стає трактування поняття фонеми. Перші засади вчення 

про фонему були закладені І. Бодуеном де Куртене: ідеться про етимолого-
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морфологічне розуміння фонеми, яке разом із вченим надалі розвивав його учень, 

М. Крушевський. За визначенням І. Бодуена де Куртене, поданим у 1881 р., 

фонема – це ―… фонетичне ціле з точки зору порівнюваності фонетичних частин 

слова‖ [15, с. 121]. Із часом учений зосереджується на суто психологічному 

трактуванні фонеми (як психічного еквівалента звуків мови), якого 

продовжуватиме дотримуватися у наступних наукових працях. Завдяки 

лінгвістичному доробку І. Бодуена де Куртене в галузі фонетики з часом виникли 

ПЛШ, заснована В. Матезіусом; Ленінградська (Петербурзька) фонологічна 

школа (ЛФШ, заснована Л. Щербою) та Московська фонологічна школа (МФШ, 

заснована Р. Аванесовим, В. Сидоровим, О. Реформатським). 

На сьогодні зміст терміна ―фонема‖ дослідники визначають по-різному; 

в українському мовознавстві вчені здебільшого дотримуються поглядів ЛФШ 

(Н. Тоцька, О. Бас-Кононенко) або МФШ (Ф. Жилко, Ю. Карпенко, П. Вовк). 

Фонологічна теорія ЛФШ базується на розумінні фонеми як психічного 

еквівалента звука з урахуванням морфологічної будови слова. Представники 

МФШ поклали в основу своєї фонологічної теорії морфемний аспект фонеми; 

на їхню думку, головною є цілісність морфеми, яка формує фонему як єдність 

звукових варіантів [107, с. 277]. Отже, фонематична транскрипція може набувати 

різного вигляду залежно від обраного мовознавцем розуміння фонеми, 

запропонованого різними фонологічними школами. Фонематичну транскрипцію 

не варто порівнювати з орфографією, бо ця транскрипція є своєрідним 

компромісом різних принципів (фонетичного, морфологічного, етимологічного, 

семантичного тощо) [110, с. 11]. 

Фонематичну транскрипцію застосовують у лінгвістичних дослідженнях 

для з’ясування фонологічного складу мови і його аналізу, встановлення 

системних зв’язків між одиницями фонетичного рівня, формування статистики 

використання фонологічних одиниць та їх комбінацій у певній мові, 

статистичного визначення функціонального навантаження фонем та їхніх 

послідовностей [110, с. 11; 106, с. 71]. Користуватися фонематичною 
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транскрипцією можна лише тоді, коли встановлено склад фонем конкретної мови; 

у разі аналізу недослідженої мови потрібно обирати фонетичну транскрипцію. 

Фонетична транскрипція. Фонетична транскрипція – це транскрипція, яка 

містить детальну інформацію про реалізацію фонем та всіх їх варіантів 

(комбінаторних і позиційних) у потоці мовлення. Мета цієї транскрипції – 

максимально точно відобразити реальну звукову якість сегментів мовлення 

для вивчення їх в акустичному та артикуляційному аспектах. Однак, на думку 

М. Трубецького, навіть найточніша фонетична транскрипція не здатна відтворити 

все багатство артикуляційних і акустичних відтінків живого мовлення і є лише 

допоміжним інструментом дослідника; саме тому фонетична транскрипція 

не може замінити фіксацію мовлення, застосовану в інструментальній фонетиці 

[110, с. 11]. 

Існує два види фонетичної транскрипції: деталізована та спрощена. 

Деталізована фонетична транскрипція містить усі найдрібніші фонетичні деталі 

вимови (наприклад, позначають фарингалізовані звуки, зубні щілинні звуки 

тощо); її використовують тоді, коли потрібно максимально точно передати 

на письмі всі звуки та їх позиційні й комбінаторні варіанти. Спрощену фонетичну 

транскрипцію деякі дослідники називають алофонемною (Ю. Маслов пропонує 

таке визначення алофонем: ―алофонеми (варіант фонеми) – це фізично різні звуки, 

об’єднувані як різновиди однієї фонеми‖; суфікс цього терміна підкреслює 

належність означуваного явища до норми мови [73; с. 48, 52]). Така транскрипція 

фіксує нормативні позиційно-комбінаторні варіанти алофонів, нехтуючи 

нерегулярними або малозначущими для носія мови ознаками реалізації [110, 

с. 71]. 

Спрощена фонетична транскрипція зазвичай використовується на першому 

етапі транскрибування фрагментів мовлення для відзначення основних 

фонетичних властивостей звуків. У фонетичній транскрипції застосовуються 

спеціальні діакритичні знаки (умовні позначення біля буквених символів, що 

утворюють з ними єдину (складну) транскрипційну графему та змінюють 

значення символів, позначаючи різні відтінки звуків) та система букв, що разом 



93 

становлять фонетичний алфавіт для запису живого мовлення. Для фонетичної 

транскрипції українського мовлення використовують літери кириличної графіки 

(окрім w та j, запозичених із латинського алфавіту) та додаткові позначення 

(зокрема діакритики). Деталізована фонетична транскрипція застосовується 

в експериментальній фонетиці, записах фольклорних, діалектологічних і 

соціофонетичних текстів; у працях, присвячених розгляду літературної вимови та 

орфоепічних норм; для транскрибування аудіозаписів з метою передачі всіх 

індивідуальних особливостей вимови. 

Міжнародна фонетична транскрипція. Особливим чином поєднує риси 

фонематичної і фонетичної транскрипцій так звана Міжнародна фонетична 

транскрипція. Створення спеціальної Міжнародної фонетичної транскрипції, яка б 

дозволила уніфікувати графічне відображення звукового складу різних мов світу 

для використання у фонетичних дослідженнях, перебувало в центрі наукових 

зацікавлень багатьох мовознавців. Для розроблення такої транскрипції потрібен 

був IPA. Свої версії IPA було запропоновано Асоціацією викладачів фонетики 

(Dhi Fonètik Tîcerz’ Asóciécon), створеною в Парижі в 1886 р. Її засновником став 

французький лінгвіст П. Пассі; це об’єднання виникло на базі попередньої 

організації – Фонетичної асоціації викладачів англійської мови (L’Association 

Phonétique des Professeurs d’Anglais) [163, c. 194]. 

Перша друкована версія IPA побачила світ у 1888 р. у праці П. Пассі. 

IPA базувався на латинській абетці Г. Світа, яка була створена на основі алфавіту 

І. Пітмана та А. Елліса (1847 р.); такий вибір алфавіту був очевидним з огляду 

на те, що більшість представників Асоціації походили з Західної Європи. Сучасну 

назву – Міжнародна фонетична асоціація (МФА, L’Association Phonétique 

Internationale – англ. the International Phonetic Association) ‒ ця організація 

отримала в 1897 році. Із 1886 р. МФА почала видавати спеціальний фаховий 

журнал (у 1971 р. він отримав сучасну назву – Журнал Міжнародної фонетичної 

асоціації, The Journal of the International Phonetic Association), а додатково було 

вирішено розробляти принципи транскрипції МФА, де лінгвісти докладно 

пояснювали засади фонетичної транскрипції для всіх мов, занесених до IPA 
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(у виданнях під назвою ―The Principles of the International Phonetic Association‖) 

[163, c. 194–195]. 

На сьогодні IPA – це засіб символічного відтворення сегментів і певних 

надсегментних рис будь-якої мови за допомогою використання набору символів і 

діакритиків, визначених МФА [215, с. 298]. Таблиці символів для голосних, 

приголосних звуків і діакритиків IPA можна переглянути на Рис. 3.10–3.14 

у третьому розділі нашої роботи. Вибір символів в IPA обґрунтований принципом 

застосування звичайних літер латинського алфавіту з мінімальним набором інших 

літер (зокрема грецької абетки). Майже всі символи та діакритики позбавлені 

двозначності (окрім трактування деяких алофонів) [215, с. 301]. Також у таблицях 

IPA можна помітити порожні ―комірки‖; причиною цього можуть бути: 

1) фізіологічна неможливість існування такого звука; 2) такий звук не визнають 

окремою фонемою в будь-якій дослідженій сучасній мові. Один і той самий 

символ IPA можуть використовувати на позначення більше ніж одного звука; це 

трапляється тоді, коли немає фонематичного протиставлення цих звуків, або, 

на думку МФА, це протиставлення не надто поширене в світових мовах, тому 

не потребує нового символу [215, с. 301]. Отже, IPA містить літери та додаткові 

символи з графічних систем різних мов, наукової літератури тощо, він 

застосовується для створення як фонематичної, так і фонетичної транскрипції. 

Початковою метою ІРА було створення фонематичної транскрипції для уніфікації 

позначення фонем різних мов світу; деякі символи здатні позначати одночасно 

фонему та її алофон (у деталізованій фонетичній транскрипції) [215, с. 299]. 

На сьогодні вказаний алфавіт використовують фахівці, які досліджують 

мовлення в різних аспектах (фонетисти, діалектологи, викладачі мови, 

винахідники орфографічних систем) [215, c. 298]. Ілюстрації IPA для зв’язних 

текстів є доступними для перегляду у виданні ―The Principles of the International 

Phonetic Association‖ та випусках журналу МФА, ―Journal of the International 

Phonetic Association‖; для окремих мов існує лише фонематична транскрипція 

текстів, для інших – деталізована фонетична транскрипція. Найновіша версія 
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цього алфавіту була опублікована в 2015 році (її можна переглянути 

на офіційному сайті МФА) [169]. 

В опрацювання IPA зробили внесок фонетисти ЛФШ [85, с. 40]. У середині 

1930-х років Л. Щерба розробив ―Фонетичні таблиці лабораторії 

експериментальної фонетики Ленінградського державного університету‖ 

на матеріалі мов народів СРСР (це таблиці основних типів голосних і 

приголосних для класифікації алофонів; на момент укладання таблиць у них були 

представлені артикуляційні можливості звукотворення). Поштовхом до створення 

цих таблиць стала ідея розроблення єдиної фонетичної транскрипції; фонетичні 

таблиці Л. Щерби базуються на алфавіті МФА [53, с. 118]. Ідеї вченого 

продовжили розвивати Л. Зіндер, М. Матусевич, В. Надєляєв. Зокрема 

В. Надєляєв став членом комісії при Інституті мовознавства АН СРСР 

зі створення уніфікованої фонетичної транскрипції для мов народів СРСР [76]. 

Цей проект базувався на класифікації звуків Л. Щерби та використовував його 

позначення, уточнені й доповнені. 

Над розробленням транскрипції української мови на основі засобів IPA 

працювала дослідниця Т. Білоус (2005) [10], пізніше її доробок доповнила С. Бук 

(2008) [140; 85, с. 40]. У 2016 році в ―Journal of the International Phonetic 

Association‖ було опубліковано опис української мови за стандартами IPA (автори 

– Б. Помпіно-Маршал, О. Стеріополо та М. Жиґіс) [190]. Ці дослідники 

проходили консультацію в лабораторії експериментальної фонетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з приводу 

фонетичної будови української мови. Проте не можна погодитися з усіма 

положеннями опису української мови за IPA, викладеними у вищезазначеній 

статті. 

На нашу думку, доречно колегіально розглянути питання опису української 

мови за стандартами IPA, враховуючи наукові обґрунтування україністів-

фонетистів. Наше завдання полягає у створенні КУТУМ з двома видами 

транскрипції для розширення можливостей сучасних фонетичних досліджень 

в Україні, зокрема наближення до міжнародних стандартів за рахунок 
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використання власного протоколу транскрипційних символів IPA для української 

мови. При транскрибуванні усних текстів для КУТУМ дотримуємося принципів 

фонологічної школи Л. Щерби й застосовуємо спрощену фонетичну 

індивідуалізовану транскрипцію [85, с. 40]. По-перше, спрощена фонетична 

транскрипція дозволяє зафіксувати основні властивості звуків та залучити меншу 

кількість діакритичних знаків (це дає можливість адаптувати транскрипційні 

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

транскрипції мовлення дикторів сприяють виявленню й систематизації 

індивідуальних особливостей мовлення і типових рис та відхилень 

від орфоепічних норм, передбачають максимально точну фіксацію вимовлених 

мовцями алофонів [80, с. 367–368]. 

2.4. Комп’ютерна програма ELAN як засіб побудови Корпусу 

українського транскрибованого усного мовлення 

Для створення КУТУМ й анотування аудіофайлів використано програму 

ELAN ‒ відкритий безкоштовний програмний ресурс, розроблений 

нідерландським Інститутом психолінгвістики імені Макса Планка (The Language 

Archive, м. Неймеген) [139; 154]. 

ELAN ‒ це професійна сервісна програма для створення, редагування, 

візуалізації та пошуку складних анотацій до відео- й аудіоресурсів. Цей сервіс 

було розроблено з метою забезпечення звукової технологічної бази 

для анотування й використання мультимедійних записів. ELAN спеціально 

призначена для аналізу звукових мов, мовленнєвої поведінки й жестів, але її 

також можна застосовувати будь-кому, хто працює з медійними корпусами (відео 

та/або аудіозаписами) [204, с. 4]. Програма ELAN побудована на базі мови 

програмування Java, і всі її елементи доступні для некомерційного використання. 

Вона працює в операційних системах Windows, Mac OS X і Linux [83, с. 239]. 

Для роботи з анотаційними файлами корпусу українського усного мовлення було 

застосовано версію 4.9.1. вказаної програми ELAN. Інтерфейс програми ELAN 

показано на Рис. 2.3. 
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Рис. 2.3 Інтерфейс комп’ютерної програми ELAN 

 

На базі програми ELAN уже створено чимало мультимедійних 

(мультимодальних) корпусів в усьому світі, як-от: корпус ―Bi-national bimodal 

bilingual corpus for L1 acquisition‖ (транскрибовані відеозаписи спонтанного 

мовлення дітей – бімодальних білінгвів, які володіють звуковою і жестовою 

мовами) [143], British Sign Language Corpus Project (анотовані відеозаписи 

британського варіанта жестової мови глухонімих) [137], CorpAfroAs (корпус 

афроазіатських мов, при побудові якого використано програму ELAN-Corpa, 

розширену версію програми ELAN 4.7.3) [146], російський проект ―Рассказы 

о сновидениях и другие корпуса звучащей речи‖ (частина оповідань корпусу була 

анотована в ELAN) [96], проект ―Русскоязычный эмоциональный корпус‖ 

(відеозаписи поведінки людей в реальних емоційних ситуаціях, що фіксують 

міміку, жести, рух частин тіла тощо; цей корпус дозволяє вивчати комунікативну 

поведінку людей, стратегії емоційної взаємодії та ін.) [85, с. 40; 93], триває робота 

над формуванням порівняльного ―Учебного Мультимодального корпуса‖ 

в Іркутському державному лінгвістичному університеті на базі 28 відеозаписів 

непідготовлених навчальних діалогів носіїв та не-носіїв російської, німецької та 

китайської мов [51, с. 78]. 
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ELAN забезпечує кілька способів перегляду анотацій, кожен із яких 

пов’язаний і синхронізований із відтворенням медіафайлу [83, с. 240]. Анотація 

має вигляд опису мовленнєвих рис, що трапляються в медіафайлі (докладніше 

про анотацію див. далі). Анотації можна створювати на окремих рівнях анотації 

[204, с. 4]. У програмі ELAN є два основні типи анотацій: незалежні 

(безпосередньо прив’язані в часі до звукового медіафайлу) і залежні (пов’язані 

не з мовленнєвим сигналом, а з іншою вже створеною анотацією). Наприклад, 

орфографічний запис, пов’язаний безпосередньо зі звуковим файлом, ‒ це 

незалежний тип анотації, а транскрипційний запис ‒ залежний тип анотації, 

пов’язаний з орфографічним записом. Текстовий зміст анотацій завжди 

зберігається в Unicode, а транскрипція ‒ у форматі XML [83, с. 240]. 

Основні переваги ELAN – це: 1) одночасне відображення звукової й 

графічної інформації; 2) можливість реалізації багаторівневої лінгвістичної 

анотації; 3) часова прив’язка анотацій до медіапотоків; 4) відтворення 

медіафайлів у популярних медіапрограмах, таких як Windows Media Player, 

QuickTime чи JMF (Java Media Framework), а звідси й підтримка великої кількості 

різних аудіо- та відеоформатів і висока якість відтворення медіафайлів; 

5) можливість пов’язування анотацій між собою; 6) різноманітні набори шрифтів і 

символів; 7) зручні опції пошуку [83, с. 239–240]. 

Основний інструментарій у програмі ELAN: 

1. Анотація (англ. annotation, будь-який тип тексту, що вводиться до рівня 

анотації – див. п. 4): переклад, транскрипція тощо. Прив’язана до часового 

відрізка медіафайлу чи до анотації на іншому рівні анотації (наприклад, 

орфографічний запис прив’язаний до транскрипції) [204, с. 4]. 

2. Анотаційний файл (англ. annotation file, у форматі *.eaf): документ, що 

містить всю інформацію про рівні анотації (їхні характеристики і відношення 

залежності), анотації й прив’язаність у часі до медіафайлів [204, с. 5]. 

3. Медіафайл (у форматах *.mpg, *.wav тощо): містить оцифровані аудіодані 

(у форматі *.wav ) або аудіо- і відеоінформацію (у форматі *.mpg), яку потрібно 

анотувати. Визначає часову вісь, з якою пов’язаний анотаційний файл [204, с. 5]. 
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4. Рівень анотації (англ. annotation tier) – це набір анотацій з однаковими 

характеристиками (наприклад, один рівень містить орфографічний запис 

аудіотексту). Рівень анотації може бути незалежним і прив’язаним у часі 

до мовленнєвого сигналу ‒ тоді його анотації безпосередньо пов’язані з часовим 

відрізком медіафайлу (наприклад, орфографічний запис). Рівень анотації може 

бути залежним і пов’язаним з іншим рівнем, так званим кореневим (батьківським) 

(наприклад, орфографічний запис є кореневим рівнем транскрипційного запису). 

Залежний рівень анотації прив’язаний у часі так само, як і кореневий [204, с. 4]. 

5. Лінгвістичний тип анотації (англ. linguistic type of annotation) – це 

характеристика рівня анотації, що встановлює певні обмеження (такі обмеження 

– це стереотипи, застосовувані для лінгвістичних типів анотації). Існує кілька 

видів стереотипів, які можна присвоювати лінгвістичним типам анотації. 

У незалежних стереотипів (значення None) анотація пов’язана безпосередньо 

з мовленнєвим сигналом (зокрема орфографічний запис); також існує чотири типи 

залежних стереотипів: 1) Time Subdivision (анотацію можна поділити й пов’язати 

з часовою віссю); 2) Symbolic Subdivision (анотація підлягає поділу, але 

не пов’язується з часовою віссю); 3) Included In (анотації співвідносяться 

з межами батьківського рівня анотації, проте між ними можливі проміжки, якими 

можна маніпулювати в режимі сегментації); 4) Symbolic Association (анотації 

точно відповідають анотаціям кореневого рівня). Незалежні стереотипи 

характерні для кореневих (батьківських) рівнів анотації, а залежні ‒ для залежних 

[204, с. 5]. 

6. Шаблон (англ. template, формат *.etf) – це спеціальний порожній 

анотаційний документ ELAN (без анотацій і прив’язки до медіафайлу), що 

містить налаштування рівнів анотації і лінгвістичних типів для розроблення 

анотацій певного виду [204, с. 5]. Зручно будувати новий анотаційний файл саме 

на такому шаблоні – для створення подібних анотацій для різних медіафайлів. 

За наявності рівнів анотації і відповідних лінгвістичних типів можна зберегти їх 

у вигляді шаблону для наступного формування нових анотаційних файлів [92, 
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с. 13]. Зміни в шаблоні не стосуватимуться вже створених за його допомогою 

анотаційних файлів. 

7. HTML-версія анотаційного файлу. Готовий анотаційний файл можна 

зберегти в програмі ELAN у форматі HTML для подальшої експлуатації 

медіафайлу й анотації в браузері. 

Після апробації експериментальних анотаційних файлів у середовищі 

програми ELAN визначено доцільність використання для транскрибування 

аудіозаписів КУТУМ спрощеної фонетичної індивідуалізованої транскрипції 

на основі кириличної графіки (заснованої на принципах ЛФШ). Саме тому 

частина матеріалів КУТУМ містить дворівневу анотацію (із використанням рівнів 

анотації ―Orthography‖ i ―Transcription‖), оскільки на першому етапі дослідження 

було обрано саме такий формат транскрипції. 

Оскільки питання узгодження фонетичної транскрипції з міжнародними 

стандартами залишалось актуальним для нашого дослідження, ми вирішили 

змінити структуру рівнів анотації й додати третій рівень – транскрипцію IPA 

на основі Міжнародного фонетичного алфавіту. Із цією метою ми розробили 

принципи спрощеної фонетичної транскрипції на основі латинської графіки. 

У результаті для створення анотаційного файлу аудіозапису обрано таку 

структуру та ієрархію рівнів анотації: 1) орфографічний запис аудіотексту 

з пунктуаційними знаками (кореневий рівень анотації ―Orthography‖); 

2) спрощена фонетична індивідуалізована транскрипція українського мовлення 

засобами кириличної графіки (залежний рівень анотації ―Transcription‖); 

3) спрощена фонетична індивідуалізована транскрипція українського мовлення 

засобами латинської графіки (залежний рівень анотації ―Transcription IPA‖). 

Отже, експериментальним шляхом визначено оптимальну структуру та ієрархію 

рівнів анотації в програмі ELAN. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. З’ясовано, що створення електронних корпусів усного мовлення є сучасним 

перспективним напрямом прикладних досліджень, оскільки такі корпусні ресурси 
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мають широке практичне застосування в різних галузях, зокрема при укладанні 

орфоепічних словників, у лінгводидактиці (для розроблення навчальних 

матеріалів для різних мов), у галузі автоматичного розпізнавання мовлення 

(корпуси усного мовлення дають можливість статистично вірогідно вивчати 

вияви усного мовлення). У сфері фонетичних досліджень корпуси усного 

мовлення ілюструють взаємодію звуків у потоці мовлення та варіативність усного 

мовлення. 

2. При проектуванні КУТУМ визначено відповідність теоретичних засад 

створення моделі цього Корпусу конститутивним детермінативним ознакам 

корпусу. Репрезентативність КУТУМ забезпечена суцільним відбором 

аудіозаписів усного мовлення з подальшим оцінюванням цього критерію: обсяг 

матеріалу дослідження невеликий, саме тому вимоги репрезентативності, 

вичерпності й збалансованості не можна застосувати до КУТУМ. Вимога 

стандартності дотримана за рахунок процедури опрацювання аудіофайлів 

у комп’ютерній програмі ELAN. КУТУМ є автентичним, оскільки до корпусу 

введено реальні записи мовлення дикторів. 

3. Встановлено, що анотовані корпуси усного мовлення є більш складними 

для проектування, оскільки передбачають графічну фіксацію особливостей 

досліджуваних одиниць мовлення дикторів (цю потребу забезпечує фонетична 

анотація аудіозаписів у форматі фонетичної або фонематичної транскрипції). 

Фонетична анотація, що містить транскрипцію, враховує деталі вимови мовців, і, 

відповідно, дає уявлення про стан усного мовлення конкретної мови 

у конкретного диктора, а також уможливлює систематизацію індивідуальних і 

типових рис і відхилень від орфоепічних норм. 

4. Для побудови КУТУМ обрано нідерландську комп’ютерну програму ELAN, 

призначену для створення, редагування й пошуку складних анотацій до відео- й 

аудіоресурсів. У програмі передбачені спеціальні режими розмітки, сегментації й 

транскрибування, що полегшують роботу фахівця-фонетиста з акустичним 

матеріалом. Саме на базі цієї програми вже створено багато анотованих корпусів 

усного мовлення для різних мов світу. 
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5. Зразком для розроблення власної концепції і відповідного корпусу текстів 

може слугувати проект ―Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей 

речи‖ [96]: цей корпус усного мовлення побудований на базі комп’ютерної 

програми ELAN, для транскрибування аудіозаписів використано дискурсивну 

транскрипцію. Загальні принципи створення корпусу усного мовлення на базі 

програми ELAN також простежено в інструкціях для користувачів на сайті 

Інституту психолінгвістики імені Макса Планка в м. Неймегені [154]. 

6. КУТУМ зорієнтований на дослідження виявів нормативної вимови, 

фонетичної варіативності та відхилень від орфоепічних норм, притаманних 

українському мовленню з урахуванням особливостей усного мовлення та 

індивідуальних особливостей вимови дикторів. Для КУТУМ як для фонетично 

анотованого корпусу усного мовлення першочерговим завданням було 

визначитися з типом транскрипції для аудіофайлів корпусу: у Корпусі 

використано спрощену фонетичну індивідуалізовану транскрипцію, достатню 

для початкового ознайомлення з найтиповішими відхиленнями від орфоепічних 

норм у мовленні дикторів. Окремий аспект транскрибування пов’язаний 

із транскрипцією на основі латинської абетки, адже КУТУМ зорієнтований 

на застосування в спрощеній фонетичній транскрипції кириличної й латинської 

графіки. 
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РОЗДІЛ 3. КОРПУС УКРАЇНСЬКОГО ТРАНСКРИБОВАНОГО 

УСНОГО МОВЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ДОСЛІДЖЕННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ 

У цьому розділі подано опис методики створення КУТУМ; з’ясовано 

особливості синтагматичного членування мовленнєвого сигналу та обґрунтовано 

використання символів кириличної та латинської графіки для спрощеної 

фонетичної індивідуалізованої транскрипції українського мовлення. Також тут 

уміщено аналіз мовлення дикторів, аудіозаписи яких узято за основу 

для побудови КУТУМ; опис пошукових опцій у прототипі КУТУМ на базі веб-

вузла, в інструменті Trova на сайті КУТУМ і в комп’ютерній програмі ELAN. 

3.1. Методика створення Корпусу українського транскрибованого 

усного мовлення 

У цьому підрозділі йдеться про побудову КУТУМ на основі прототипу 

Корпусу. За словами Дж. Тейлора, термін ―прототип‖ поширився у лінгвістиці ще 

у 1980-х роках у галузі семантики [207]. Сучасні науковці розуміють 

під прототипом частину категорії, що найкращим чином представляє цю 

конкретну категорію в цілому. Отже, прототип має усі властивості, притаманні 

цій категорії [193]. У галузі розроблення програмного забезпечення прототип – 

робоча модель продукту, створена з метою демонстрації і тестування її 

можливостей; саме це визначення найповніше відображає сутність прототипу 

корпусу [200]. Таким чином, прототип КУТУМ став проміжним етапом 

проектування Корпусу й допоміг з’ясувати основні технічні можливості ресурсу. 

Побудова КУТУМ передбачала виконання таких етапів дослідження: 

1. Підготовка експериментального матеріалу дослідження. 

На початковому етапі дослідження джерелом мовленнєвого матеріалу 

для акустичної бази даних було дібрано аудіозаписи читаного й спонтанного 

мовлення. Фрагменти усних текстів тривалістю 93 хв. 6 сек., що слугували 

матеріалом КУТУМ, – це 28 аудіозаписів у *.wav-форматі мовлення викладачів, 

аспірантки і студентів Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також одного актора й одного депутата Верховної Ради 
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України (26 аудіозаписів представляють читане мовлення, два аудіозаписи – 

спонтанне мовлення) [86, с. 146]. 

Майже всі аудіотексти, дібрані для КУТУМ (26 аудіозаписів загальною 

тривалістю понад 89 хв.), належать до акустичного фонду лабораторії 

експериментальної фонетики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка [86, с. 146]. Що ж до технічних умов запису, то з цією 

метою використано динамічний мікрофон Shure BG4.1 лабораторії 

експериментальної фонетики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Дібрані усні тексти були записані в різні роки (2003, 2006, 

2007, 2011, 2014), тому відображають функціонування українського літературного 

мовлення протягом одного десятиліття XXI століття. Також спеціально 

для КУТУМ у 2014 р. у лабораторії експериментальної фонетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка було здійснено додатковий 

запис тривалістю 2 хв. 24 сек. із залученням диктора – викладача 

Інституту філології (це прочитаний текст добірки ―Неймовірні факти 

про Україну‖, що репрезентує публіцистичний стиль). Ще один аудіозапис 2009 р. 

– диктора – депутата Верховної Ради України – було взято з бази даних нашого 

попереднього дослідження; він представляє спонтанне розмовно-офіційне 

мовлення (тривалість аудіотексту – 1 хв. 22 сек.) [86, с. 146; 79]. 

Загальні принципи добору аудіозаписів для КУТУМ: 

I. На початковому етапі проектування прототипу Корпусу експериментальним 

матеріалом для створення анотаційних файлів і транскрибування аудіотекстів 

стали 7 аудіозаписів 5 дикторів загальною тривалістю 4 хв. 36 сек. Для побудови 

прототипу КУТУМ використано записи 5 основних дикторів (ДВМ, ГЛП, ПНП, 

БОВ, РСМ) та 5 інших дикторів, що зокрема слугували для порівняння 

з мовленням основних дикторів (диктора ЛВМ – 1 запис, диктора БОП – 1 запис, 

диктора БОБ – 1 запис, диктора ВСП – 2 записи, диктора КСВ – 2 записи). Варто 

зауважити, що серед зазначених 5 дикторів лише диктор ВСП є носієм взірцевого 

українського літературного мовлення, але його аудіозаписи невеликі 

за тривалістю, як і аудіотексти решти дикторів; цей аргумент не дає можливості 
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об’єктивно схарактеризувати мовлення вказаних дикторів. Отже, ці 7 аудіофайлів 

і відповідні анотаційні файли були долучені до КУТУМ як допоміжний матеріал 

для розроблення проекту КУТУМ. 

II. Щоб текстове наповнення корпусу було збалансованим, добір дикторів 

здійснено за кількома критеріями: 

а) за фахом: залучені диктори – це п’ятеро викладачів, одна аспірантка, двоє 

студентів, один актор та один депутат Верховної Ради України. Професійна 

належність дикторів пов’язана з публічним мовленням та філологією [86, с. 146]; 

б) за статтю: для КУТУМ використано аудіозаписи 6 дикторів жіночої статі 

та 4 чоловічої, загальна кількість дикторів – 10 [86, с. 146]. Детальніша 

інформація про дикторів міститься в Додатку Б; 

в) за віком: диктори належать до вікових груп: 18–25 р., 30–45 р. і 50–65 р. 

[86, с. 146]; 

г) за рідною мовою: українська є рідною мовою всіх дикторів [86, с. 146]; 

ґ) за діалектним впливом на вимову: у жодного з дикторів явища діалектного 

мовлення не простежуються систематично [86, с. 146]; 

д) за вищою освітою: усі диктори мають повну або неповну вищу освіту [86, 

с. 146]. 

III. Особливу увагу було звернено на якість літературного мовлення 5 основних 

дикторів, адже за основу було взято тексти в літературному вияві української 

мови [86, с. 146]. 

IV.  Великі аудіозаписи було поділено на менші фрагменти (максимальною 

тривалістю до 5 хв.) для зручності сегментації й анотування в комп’ютерній 

програмі ELAN. 

V. У Корпусі використано лише якісні звукозаписи, без сторонніх шумів, 

оскільки фонетичне транскрибування і якісну сегментацію на більш дрібні 

лінгвістичні одиниці доцільно здійснювати лише для аудіозаписів, що містять 

мінімум шумів і накладеного мовлення [121, с. 74]. 

VI. Добір текстів здійснено відповідно до функціональних стилів мовлення. 

Фрагменти текстів, прочитані дикторами, належать до таких функціональних 
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стилів української літературної мови: художній (твори М. Коцюбинського – 

оповідання ―Ялинка‖ та новела ―Intermezzo‖; уривок із книги Я. Падалки ―Доля 

гончаря‖), науковий (текст ―Філософія Григорія Сковороди‖ із книги В. Горського 

―Історія української філософії: курс лекцій‖), публіцистичний стиль (лекція 

Ліни Костенко ―Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала‖; 

фрагмент інтернет-статті ―Неймовірні факти про Україну‖) [86, с. 146]. 

Для докладного ознайомлення з текстами див. Додаток Г. Спонтанне мовлення 

репрезентує розмовно-побутовий стиль (1 аудіозапис мовлення аспірантки 

Інституту філології) та розмовно-офіційний (1 звукозапис мовлення депутата 

Верховної Ради України) [86, с. 146]. 

2. Створення архіву аудіозаписів з асоційованою анотацією. 

І етап. Формування бази й редагування електронних версій прочитаних 

текстів. База електронних текстів, що співвідноситься з відповідними 

аудіозаписами, необхідна для зручності опрацювання масиву даних та створення 

анотацій з орфографічними записами. Електронні версії художніх текстів узято 

з мережі Інтернет, а коригування лексичного наповнення текстів звукозаписів 

здійснювалося з урахуванням сказаного диктором (наприклад, заміна 

прийменників у/в, з/зі, сполучників і/й, обмовки диктора) [86, с. 146]. На цьому 

етапі всі електронні тексти, отримані з Інтернету, проходили філологічну 

перевірку й корегування для подальшого використання їх в анотації; також 

електронні версії текстів було скорочено й зіставлено з фрагментами аудіозаписів, 

які так само були відредаговані (скорочено паузи понад 30 сек., великі 

звукозаписи поділено на два чи більше фрагментів). 

ІІ етап. Опрацювання аудіофайлів. Усі аудіозаписи збережені 

в некомпресованому форматі *.wav, оскільки він дозволяє зберегти високу якість 

мовленнєвого сигналу, а також це один з небагатьох форматів медіафайлів, що 

розпізнається в програмі ELAN. На цьому самому етапі було здійснено метаопис 

звукозаписів корпусу, що об’єднував як змістові елементи даних (відомості 

про автора тексту, назву тексту, прізвище диктора), так і формальні (номер 
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аудіозапису, прізвище автора анотації, розширення файлу); ця інформація була 

введена вручну [86, с. 146]. 

Усі звукозаписи розміщено в одній директорії, що й становить прототип 

КУТУМ (кожному аудіозапису відповідає анотаційний файл із відповідною 

назвою); це також зумовлено умовами роботи комп’ютерної програми ELAN, 

оскільки без аудіофайлу, розташованого в одній папці з анотаційним файлом 

*.eaf, перегляд анотаційного файлу неможливий (буде відсутній мовленнєвий 

сигнал) [86, с. 146]. 

3. Створення анотаційного файлу з розширенням *.eaf у комп’ютерній 

програмі ELAN. Колектив і актив лабораторії експериментальної фонетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (співробітники і 

студенти Інституту філології), а також студенти КНЛУ взяли участь у формуванні 

анотованої бази даних для прототипу КУТУМ. Для цього розроблено методику 

сегментації й аналізу мовленнєвого сигналу на базі комп’ютерних програм ELAN 

[154] і Praat [191], апробовану в навчальній практиці з експериментальної 

фонетики студентів 2 курсу спеціальності ―Прикладна лінгвістика‖ Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка [92], а 

також у межах спецкурсів студентів-магістрантів Інституту філології 

(спеціальність ―Українська мова і література, іноземна мова‖) та КНЛУ 

(спеціальність ―Прикладна лінгвістика‖) [86, с. 146]. 

Важливим етапом створення анотаційного файлу є сегментування 

аудіотекстів на синтагми. Аналіз звукової хвилі в програмах Praat і ELAN 

дозволяє розв’язати проблему поділу мовленнєвого сигналу на синтагми. Паузи 

(заповнені і незаповнені) є підставою для проведення сегментації на акустичні 

фрагменти (загальна кількість синтагм у КУТУМ ‒ 1813). Після сегментації 

вручну виконувалося лінгвістичне анотування аудіотекстів КУТУМ 

із використанням транскрипційних записів за допомогою кириличної й латинської 

графіки (докладна інформація про це вміщена в підрозділі 3.3). 
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Важливою складовою частиною цього етапу стала корекція транскрипції 

в анотаційних файлах, що відбувалася після анотування аудіотекстів: цей процес 

передбачав виправлення помилок у транскрипційних позначках (вручну). 

По завершенню вказаного етапу ми зберегли 28 анотаційних файлів 

відповідних аудіозаписів у форматі *.eaf. Пізніше необхідно було внести 

корективи до назв анотаційних файлів і звукозаписів у зв’язку з розміщенням 

частини КУТУМ (а саме 17 файлів) на сайті The Language Archive: у назві 

кожного з файлів ми зазначили абревіатуру імені диктора, назву тексту та номер 

частини прочитаного тексту (за наявності): наприклад, RS_Intermezzo_2, 

BOV_Jalynka2. 

На Рис. 3.1 показано схему проектування КУТУМ, що відображає ступені 

реалізації проекту: спочатку напрацьовано теоретичні засади створення моделі 

КУТУМ (на підставі потреб КУТУМ та ознайомлення з іншими корпусами); на їх 

основі було розроблено прототип Корпусу, що після вдосконалення став 

повноцінним корпусом усного мовлення. 

 
Рис. 3.1 Схема проектування КУТУМ 

 

4. Укладання документації для Корпусу. Документація КУТУМ акумулює 

всю важливу інформацію щодо створення й потенційного використання цього 

корпусу (див. Додаток А). 

5. Забезпечення доступу до КУТУМ у мережі Інтернет. На завершальному 

етапі здійснюється забезпечення доступу до корпусу. Спочатку ми розробили 
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прототип КУТУМ на базі веб-вузла з використанням HTML-версій анотаційних 

файлів (для перевірки функціональності корпусу) – див. Рис. 3.2, а також 

із застосуванням медіафайлів у форматі *.wav та анотаційних файлів *.eaf) [86, 

с. 146]. Веб-вузол прототипу може бути розміщений на веб-сайті, а також є 

доступним для перегляду у веб-браузерах в автономному режимі. 

 

Рис. 3.2 Анотаційний файл ELAN у форматі HTML 

На домашній сторінці веб-вузла прототипу КУТУМ (Рис. 3.3) подано 

інформацію про структурні характеристики ресурсу, міститься схема його 

побудови, а ліворуч розташоване меню, за допомогою якого користувач 

переходить до перегляду відомостей про дикторів, начитані ними тексти, таблицю 

використаних символів та аналіз мовлення дикторів. 

 

Рис. 3.3 Інтерфейс домашньої сторінки веб-вузла прототипу КУТУМ 
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Наступним етапом стало розміщення частини КУТУМ (17 аудіозаписів 

7 дикторів) на сайті The Language Archive (Мовного архіву) Інституту 

психолінгвістики імені Макса Планка (м. Неймеген, Нідерланди) [189]. Оскільки 

це англійськомовний ресурс, назва КУТУМ на сайті подана англійською мовою – 

―CTUS – Corpus of the Transcribed Ukrainian Speech‖ – див. Рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4 Інтерфейс домашньої сторінки The Language Archive; 

ліворуч розташований КУТУМ (CTUS). 

3.2. Особливості синтагматичного членування мовленнєвого сигналу 

Учення про синтагму походить з античної риторики й стилістики, з учення 

про сполучення слів [99, с. 172]. Сам термін ―синтагма‖ з’явився в працях 

представників західноєвропейського структуралізму: наприклад, використання 

цього терміна в значенні послідовності двох чи більше мовних одиниць, 

пов’язаних певним типом зв’язку, започатковано Ф. де Соссюром [71, с. 447]. 

І. Бодуен де Куртене першим у слов’янському мовознавстві почав вживати термін 

―синтагма‖ на позначення морфологічно подільних повнозначних слів, 

нечленованих із синтаксичної точки зору (наприклад, сталих виразів) [15, с. 256]. 

Цей учений уважав синтагму морфологічним елементом більш складного 

морфологічного цілого (фрази чи речення) [15, с. 291]. 
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Новий напрям у теорії синтагми започаткував акад. Л. Щерба. 

За визначенням Л. Щерби, синтагма – це одна ритмічна група (чи кілька груп), які 

становлять фонетично оформлене змістове ціле і зберігають смислову цілісність 

у процесі мовлення [123, с. 87]. Пізніше вчений запропонував розглядати 

синтагму як категорію мовленнєвої діяльності (як вихідну одиницю породження 

мовлення), а не системи мови [22, с. 58]. Л. Щерба розмежував поняття синтагми і 

фрази, вважаючи, що синтагми можуть об’єднуватися в групи вищого порядку 

з різними інтонаціями і становити фразу – завершене ціле, яке зазвичай 

характеризується кінцевим зниженням тону [123, с. 88]. Теорію синтагми 

в розумінні Л. Щерби продовжив розвивати В. Виноградов, визначивши синтагму 

як семантико-синтаксичну одиницю мовлення [21]. 

О. Бризгунова вважає синтагмою інтонаційно неподільні відрізки мовлення, 

що містять частину речення або ж усе речення; членування мовлення на синтагми 

називається синтагматичним членуванням [100, с. 98]. Синтагма характеризується 

інтонаційною цілісністю й смисловою єдністю, що виражається відповідною 

мелодикою: у незавершених синтагмах спостерігається висхідний рух частоти 

основного тону, а в завершених – спадний. Зокрема О. Бризгунова вважає 

інтонаційну неподільність синтагми найважливішою властивістю 

синтагматичного членування мовлення [17, с. 166]. 

Н. Черемісіна визначає синтагму найпростішою мовленнєвою одиницею, що 

має водночас відносно автономне синтаксичне й інтонаційне оформлення [118, 

с. 35]. На думку дослідниці, синтагма є семантико-синтаксичною й інтонаційною 

ритмічною одиницею, а ритмічний статус синтагми зумовлений фізіологічно: 

1) ритмом дихання; 2) ―ритмом‖ оперативної пам’яті людини (складовий об’єм 

синтагми наближається до величини 7±2 – межі об’єму сприйняття й пам’яті); 

3) синтагма слугує артикуляторною ―порцією‖ (об’єм артикуляторної програми 

під час говоріння співвідноситься з об’ємом синтагми) [118, с. 35–36]. 

О. Філатова описує синтагму як мінімальну мовленнєву одиницю, що 

становить інтонаційно оформлене сполучення кількох слів, які відображають 

конкретний фрагмент змісту й виконують функцію породження мовлення [117, 
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с. 173]. Дослідниця вважає синтагму ситуативною мовленнєвою одиницею, 

конкретною й індивідуальною (синтагму як результат мовленнєвої творчості 

певного індивідуума використовують у конкретних мовленнєвих комунікативно 

значущих ситуаціях). О. Філатова також відзначає, що усне й писемне мовлення 

розрізняються за структурою: усне мовлення має синтагматичну структуру, 

писемне – синтагматичну й реченнєву (це пов’язано з його графічною формою) 

[117, с. 174]. 

Н. Бардіна пропонує розмежовувати поняття синтагми як комплексної 

операціональної одиниці породження усного висловлювання (спонтанне 

мовлення) і поняття такту як фізіолого-риторичного відрізка озвученого тексту, 

результату ―фразування‖ писемного тексту (читане мовлення) [5, с. 2, 7]. 

На думку дослідниці, синтагма є творчим елементом спонтанного мовлення, а 

такт відображає закріплений зв’язок мовних (лексичних і граматичних) та 

інтонаційних засобів [5, с. 14, 16–17]. 

В. Берковець у своєму дисертаційному дослідженні розглядає синтагму як 

основну одиницю просодії (семантико-фонетичну єдність у щербівському 

розумінні). У цій науковій роботі з’ясовано просодичні диференційні ознаки 

наукового й художнього функціональних стилів на базі акцентно-ритмічної 

структури синтагм з урахуванням специфіки синтагматичного членування, 

темпоральних характеристик, варіативності синтагматичного поділу та 

співвідношення сусідніх синтагм за довжиною і тривалістю (своєрідного 

ритмічного контуру тексту) [9]. Дослідниця простежила синтагматичне 

членування текстів за допомогою прийомів фонетичної транскрипції, 

аудиторського та аудиторсько-акустичного аналізу [9, с. 98]. 

Н. Дарчук використовує термін ―синтагма‖ у контексті граматики 

за безпосередніми складниками, розуміючи під синтагмою об’єднання складників, 

між якими встановлюється відношення ієрархії [26, с. 350]. Тобто дослідниця 

дотримується формально-синтаксичної теорії вивчення речення в писемному 

тексті. 
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Термін ―синтагма‖ використовуємо в значенні мінімального структурно-

смислового компонента мовленнєвого потоку (як читаного, так і спонтанного 

мовлення), який складається з одного або більше слів, пов’язаних структурою й 

за смислом, і характеризується типовістю інтонаційного контуру. Основним 

критерієм визначення меж синтагми є пауза. 

У межах синтагми як мовленнєвої одиниці реалізуються правила 

коартикуляції та варіювання звуків, зокрема позиційно зумовлені зміни звуків 

на межі слів – сандхі, які неможливо дослідити в межах інших мовленнєвих 

одиниць [71, с. 447]. 

М. Матусевич відзначає такі основні фонетичні ознаки синтагми: 

1) синтагматичний наголос; 2) збільшення тривалості останнього наголошеного 

слова порівняно з вимовленим ізольованим словом без синтагматичного наголосу; 

3) пауза; 4) мелодика [74, с. 231–232]. Обов’язковою ознакою синтагми, засобом її 

виокремлення та внутрішнього об’єднання синтагм є синтагматичний наголос, що 

створює ритмічний малюнок фрази й зазвичай припадає на останній наголошений 

склад синтагми. Пауза також є важливою фонетичною ознакою синтагми, адже 

вона допомагає увиразнити синтагматичне членування; між синтагмами пауза і 

вдих є можливими, проте не обов’язковими, а відсутність паузи не означає, що 

фраза не членується на окремі синтагми [74, с. 231–232]. Питання наявності пауз 

усередині синтагми є суперечливим. Одні вчені вважають, що такі паузи 

не можуть існувати, оскільки вони руйнують смислову й синтаксичну єдність 

синтагми (Л. Щерба, М. Матусевич) [123, с. 87; 74, с. 232]. Інші припускають 

наявність внутрішньосинтагматичних пауз (О. Бризгунова, А. Багмут) [100, с. 98; 

3, с. 46]. 

Саме пауза (як незаповнена, так і заповнена) є поширеним критерієм 

синтагматичного поділу. Пауза допомагає об’єднати синтагму в одне ціле і 

відокремити її від сусідніх синтагм. Пауза і наголос можуть взаємозамінюватися 

в синтагмі: якщо синтагматичний наголос слабкий, то наявність паузи стає 

обов’язковою; так само й наголос здатен посилюватися за відсутності паузи [74, 

с. 232]. Пауза як засіб синтагматичного членування зазвичай пов’язана 
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з мелодикою і темпом мовлення, і може бути заміщена різкими змінами 

показників цих просодичних ознак (за відсутності паузи та послабленого 

синтагматичного наголосу). За словами Н. Черемісіної, вибір паузи як межового 

сигналу значущих одиниць зумовлений фізіологічно [119, с. 20] 

Синтагматичне членування мовлення є важливим структурно-організаційним 

засобом, що поділяє мовленнєвий потік на групи слів, об’єднані акцентно-

ритмічними та семантичними зв’язками [3, с. 44]. Членування фрази на синтагми 

відображає думку мовця в конкретній ситуації – тобто однакове сполучення слів 

може становити одну чи кілька синтагм залежно від смислу вираження. 

За М. Матусевич, саме семантичний критерій є важливим чинником членування 

тексту на синтагми, хоча семантичний поділ зумовлений також і синтаксисом. 

Тобто, М. Матусевич визнає семантичний і синтаксичний критерії необхідними 

для організації синтагми [74, с. 229–230]. На семантичний критерій виокремлення 

синтагми з урахуванням її граматичної реалізації вказує і Н. Бардіна [5, с. 4]. 

Синтаксичний критерій синтагматичного членування відзначає і 

О. Родіонова; у сучасному мовознавстві поділ на синтагми певною мірою 

закладений уже в граматичній структурі речення, проте синтагматичне 

членування також залежить і від контексту, і від оцінки мовцем комунікативної 

самостійності окремих компонентів синтаксичної структури речення [99, с. 176]. 

Справді, синтагматичне членування значною мірою зумовлене синтаксичною 

будовою фрагмента і граматичною будовою мови (наприклад, група підмета або 

група присудка найчастіше становлять по одній синтагмі). Л. Щерба зазначав, що 

правила побудови синтагм зводяться до правил поширення іменників, 

прикметників, дієслів іншими словами [22, с. 57]. Водночас синтагма досить 

рухлива в межах синтаксичної норми (якщо синтаксична будова це дозволяє); це 

може впливати на смисл висловлювання [74, с. 230–231]. При визначенні меж 

синтагми диктор може навіть порушувати синтаксичні норми, залежно 

від ситуації та власного осмислення тексту. 

Найчастіше синтагми класифікують за будовою – дослідники розрізняють 

мінімальні та основні синтагми (О. Бризгунова, Н. Плющ, В. Бондаренко) [17, 
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с. 168–169; 89, с. 81]. На думку О. Бризгунової, мінімальними є синтагми, 

усередині яких неможливе подальше членування (наприклад, дієприкметникові 

чи дієприслівникові звороти; обставинні групи, не ускладнені переліком, 

вставністю); при цьому поняття мінімальної синтагми потрібне для визначення 

меж синтагматичного членування [17, с. 168]. О. Бризгунова вводить поняття 

основної синтагми для з’ясування закономірностей обов’язкового членування 

мовлення: такі синтагми відображають основне членування думки. 

Односинтагмені речення виражаються основними синтагмами, які можна 

поділити на мінімальні синтагми [17, с. 169]. 

Власну класифікацію синтагм за їх стосунком до складу речення (на основі 

синтаксичного критерію, застосовуваного до писемних текстів) створив 

О. Мельничук. Дослідник виділив кілька типів синтагм за ступенями членування 

(залежно від того, на якому рівні синтагматичного членування речення 

виокремлюється синтагма): 1) першого ступеня членування (речення як проста чи 

складна синтагма); 2) другого ступеня членування (вичленовуються в синтагмі 

першого ступеня); 3) третього ступеня членування (виділяються в синтагмі 

другого ступеня – наприклад, групи підметів і присудків) [75, с. 256]. 

А. Багмут розрізняє два типи синтагм за синтаксичною позицією 

у висловлюванні та за інтонаційними характеристиками – кінцеві (термінальні) та 

некінцеві (нетермінальні) синтагми. Інший класифікаційний критерій 

для визначення типів синтагм як елементів фрази – це позиція у фразі; на підставі 

цього виділяють три типи синтагм: початкова, серединна і кінцева. Коли фраза 

містить лише одну синтагму, то ця синтагма і є кінцевою. Саме кінцева синтагма є 

найважливішою, адже вона в основному визначає інтонаційний тип фрази. 

Синтагма складається з фонетичних слів, які можуть містити проклітики та 

енклітики. Найбільш значущим у синтагмі є останнє фонетичне слово 

(окрім синтагм, де логічний наголос припадає на якесь інше слово). Найбільш 

інтонаційно інформативними ділянками синтагми є інтонаційні центри 

фонетичних слів, тобто їх наголошені склади. Синтагматичне членування речення 
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є однією з важливих синтаксичних рис усного мовлення, яке безпосередньо 

впливає на інтонування речення, його ритмомелодику [2, с. 22]. 

Залежно від довжини речення і темпу вимови воно може становити одну 

синтагму (як проста цілісність) або містити в собі дві чи більше синтагм, 

відокремлені фізичною чи сприйманою паузою, тобто бути складною одиницею 

[2, с. 22]. Ці два типи пауз за акустичним вираженням – фізичні й сприймані 

(нульові) – визначає і Н. Черемісіна. Дослідниця трактує фізичну паузу як 

зупинку, перерву в звучанні; що ж до сприйманих пауз, то в них немає перерви 

у звучанні, а є лише зміна тонального контуру; на слух ця особливість інтонації 

сприймається як пауза між синтагмами [119, с. 13]. 

У складному реченні поділ на синтагми є стабільнішим та може мати різні 

ступені членування (сильніше/слабше відокремлення) [89, с. 81]. Найнижчою 

межею синтагми є слово. Поділ на синтагми й фрази залежить від індивідуальних 

особливостей вимови диктора, а також від фізіологічної специфіки процесу 

мовотворення (залежність поділу від вдиху/видиху). Отже, обсяг максимального 

мовленнєвого сегмента прямо залежить від максимальної тривалості видиху. 

Необхідно також враховувати той факт, що синтагматичне членування 

речення не є сталим, єдино можливим. За експериментальним дослідженням 

А. Багмут, однакове синтагматичне членування одного й того самого речення 

різними мовцями також трапляється; на це впливає як постійний контекст, 

у якому виступають ці речення (у такий спосіб створюється однозначність 

ситуації), так і загальномовні вимоги [2, с. 23]. Темп мовлення здатен впливати 

на варіативність довжини синтагми. За А. Багмут, при повільному темпі мовлення 

стає ―рубаним‖ і синтагми бувають меншими, аж до одного слова. Швидкий темп 

зумовлює більшу довжину синтагми (наприклад, синтагму може становити 

поширене речення). А. Багмут визначає середню довжину синтагми українського 

мовлення в межах 8-11 складів [2, с. 23]. Отже, синтагма є до певної міри 

динамічною одиницею, оскільки залежить від мовленнєвого наміру (більш або 

менш дрібне членування виражає різне ставлення мовця до повідомлюваного). 
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Синтагматичне членування аудіозаписів у програмі ELAN. 

Синтагматичне членування аудіофайлів у програмі ELAN було здійснено 

в режимі сегментації. У дослідженні використано безперервну сегментацію 

кореневого рівня анотації, оскільки в такому разі сегментація залежних рівнів 

анотації проводиться автоматично. Для цього потрібно виділяти наступний 

фрагмент анотації, починаючи з кінця попереднього (кінець попередньої анотації 

вважати початком наступної), а також вибрати опцію ―Одне натискання 

на анотацію (суміжні анотації)‖ (див. Рис. 3.5) [92, с. 14]. 

 

Рис. 3.5 Налаштування суміжних анотацій у режимі сегментації 

 

Це обмеження вплинуло на вибір одиниці сегментації – синтагми, оскільки 

на початковому етапі дослідження ми спробували сегментувати один і той самий 

медіафайл на кілька одиниць – на речення, синтагми, фонетичні слова й склади. 

Як засвідчила практика, при сегментації мовленнєвого сигналу аудіозаписів 

у програмі ELAN немає можливості дрібного поділу мовлення на послідовності 

фонетичних одиниць – анотації стають перерваними і введена інформація 

відображається неправильно (особливо у форматі HTML – див. Рис. 3.6) [83, 

с. 240]. Бачимо, що рівні анотації не співвідносяться між собою – рівень 

Orthography стає відокремленим від решти інформації, а структурні елементи 

інших рівнів анотації в цьому форматі відображаються непослідовно. 

З урахуванням цього досвіду, одиницею сегментації обрано синтагму, а анотації 

створюємо безперервними. 
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Рис. 3.6 Перервані анотації у форматі HTML 

Для синтагматичного членування аудіотексту запропоновано такі кроки: 

1. Визначення меж синтагми за паузами. Пауза як супрасегментне явище 

виступає найголовнішим критерієм для встановлення меж синтагми; на це 

вказувала в своєму дисертаційному дослідженні В. Берковець, вважаючи 

синтагмою відтинок мовлення між двома паузами [9, с. 98]. Розрізняємо два типи 

пауз, що дозволяють визначити межі синтагми й відокремити її від решти 

звукового потоку: а) заповнену паузу (наприклад, вдихом чи вокальними 

сполуками – див. Рис. 3.7); б) незаповнену паузу між синтагмами (див. Рис. 3.8). 

 

Рис. 3.7 Заповнена пауза (вдих) 
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Рис. 3.8 Незаповнена пауза між синтагмами 

2. Урахування синтаксичної будови синтагм (наприклад, групу підмета чи 

групу присудка варто зараховувати до однієї синтагми). Синтаксичний критерій є 

важливим, хоча допускається рухливість синтагми в межах синтаксичної норми, а 

також сама синтаксична норма може бути порушена диктором. 

3. Увага до індивідуальних особливостей вимови диктора й 

психофізіологічного аспекту породження мовлення (синтагматичне членування 

значною мірою залежить від вдиху/видиху диктора). На думку З. Дудник, саме 

психофізіологічні умови звукотворення і варіативність як сутнісні властивості 

живого мовлення репрезентують індивідуальний рівень аспекту породження 

мовлення [46, с. 124]. За допомогою цих характеристик можна вийти 

на функціональний рівень існування синтагми як мовленнєвої категорії, у межах 

якої здійснюються численні модифікації сегментів, що не простежуються в інших 

умовах дослідження (наприклад, у позиції межі слів). 

4. Урахування семантичного критерію – осмислення диктором змісту тексту 

в конкретній ситуації. Цей критерій використовується лише у випадках, коли 

виникають двозначності при застосуванні інших критеріїв. 

Потрібно зважати на той факт, що більшість текстів, використаних 

для аудіозаписів КУТУМ, належать до художнього стилю. На думку 

В. Берковець, варіативність синтагматичного членування (можливість 

різночитання) є стилістично показовою: більша варіативність властива 
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художньому функціональному стилю і менша – науковому стилю. Прочитання 

наукового тексту є більш однозначним, синтагматичне членування продиктоване 

переважно синтаксичною будовою речень, воно більше корелює з пунктуацією й 

підпорядковане суворій логіці викладу; у художньому тексті поділ на синтагми 

зазнає впливу емоційних чинників, звідси – ширша варіативність у прочитанні й 

тлумаченні [9, с. 146, 151]. До того ж, у художніх текстах є значна варіативність 

в інтонуванні, що може бути зумовлено емоційною функцією художнього стилю 

[8, с. 39]. Саме тому синтагматичне членування аудіотекстів художнього стилю 

характеризується значною залежністю від індивідуальних особливостей вимови 

диктора й психофізіологічного аспекту породження мовлення диктора, що 

потребує спеціального дослідження. 

Також КУТУМ містить два аудіозаписи спонтанного мовлення, що належать 

відповідно до розмовно-офіційного й розмовно-побутового підстилів розмовного 

функціонального стилю мовлення. Для розмовного стилю мовлення характерне 

членування мовного потоку на мінімальні синтагми (більш дрібне) [8, с. 39]. Цю 

тезу було перевірено експериментальним шляхом при синтагматичному 

членуванні звукозаписів спонтанного мовлення і встановлено, що диктори 

насправді членують мовний потік на більш дрібні синтагми (з деякими винятками, 

пов’язаними з темпом мовлення). 

3.3. Використання символів для спрощеної фонетичної 

індивідуалізованої транскрипції українського мовлення 

Використання символів кириличної графіки. У нашій спрощеній 

фонетичній індивідуалізованій транскрипції українського мовлення відповідно 

до традицій українського мовознавства використано більшість літер українського 

алфавіту (окрім я, ю, є, ї, щ, ь, й) та діакритичних знаків (докладніше про це 

на с. 127). У цій транскрипції послуговуємося різними знаками на позначення 

алофонів тієї самої фонеми. Окрім того, застосовуємо спеціальні символи 

для окремих звуків і фонетичних явищ, як-от: 

1)  наголошені голосні позначено в транскрипційних записах двома способами 

(у зв’язку зі зміною інструкції для транскрибування в процесі роботи 
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над КУТУМ): 1) на початковому етапі дослідження було використано великі 

літери для позначення наголосу в транскрипції, що містить кириличну графіку, 

наприклад: Вітер набиває мені вуха шматками згуків 

; що хочеться сісти на човен і поплисти 

; 2) надалі це явище позначено за допомогою символу 

[ˈ] перед наголошеним складом (UCS код – 02с8) – у транскрипціях 

із застосуванням як кириличної, так і латинської графіки за IPA: серед нив 

, це вже прямий прародич аури , синіше небо , 

чорніші крила  [92, с. 17]. 

2) [j] ‒ запозичена з латинського алфавіту літера на позначення 

середньоязикового щілинного сонорного приголосного: як хочу , Григорія 

, українською  [83, с. 242]; 

3)  [ў], [ĭ] – позначення позиційних алофонів – нескладових голосних звуків, 

які з’являються в певних позиціях на місці приголосних [в], [j]: немов перлину 

, приходив той [83, с. 242]; 

4) африкати позначаємо в такий спосіб: [(дз)], [(дз')] і [(дж)] – у транскрипції 

з використанням кириличної графіки (відзначаю , людський , 

від’їжджає ) [83, с. 242]; 

5) при створенні вказаної спрощеної фонетичної транскрипції постає проблема 

використання символів-літер без індексації, що відображають асиміляцію й 

редукцію голосних у ненаголошених позиціях, тому з цією метою ми 

застосовуємо такі умовні позначення: (оу) – для о
у 
(абсолютно , свої ); 

(ие) – для иᵉ (повідчиняти , приходив той ), (еі) – для е
і
 (Києві 

), (еи) – для е
и 

(через вікна , довжелезний ) [83, с. 240]; 

6) за аналогією до позначення асиміляції й редукції голосних, неповну 

асиміляцію дзвінких приголосних за глухістю у позиції перед глухими 

приголосними ми позначаємо відповідним чином: (зс) – для з
с 

(в безконечних 

, у зв’язку ), (дт) – для д
т 

(назад по дорозі , посуд ), 
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(бп) – для б
п 

(коробки , коли б ще ), (вф) – для в
ф 

(незважаючи 

на всі , й подався в садок ) тощо [92, с. 17]. 

Використання символів латинської графіки за Міжнародним 

фонетичним алфавітом. У спрощеній фонетичній транскрипції українського 

мовлення на основі латинської графіки використано більшість літер латинського 

алфавіту (окрім v, h) та діакритичні знаки (докладніше про це на с. 127). Також 

застосовуємо спеціальні позначення окремих звуків і фонетичних явищ. 

Позначення алофонів голосних фонем: 

1. Голосний [о] позначаємо аналогічно до транскрипції з використанням 

кириличної графіки (філософія , Сковороди , позначено ); 

при цьому визначаємо голосний [о] як закритий звук заднього ряду середнього 

ступеня підняття (відповідно до артикуляційної класифікації голосних звуків 

української мови за Н. Тоцькою – див. Рис. 3.9) [108, с. 120]. 

2. Голосний [і] сприймаємо як закритий звук переднього ряду високого 

ступеня підняття (див. Рис. 3.9 і Рис. 3.10) і позначаємо його аналогічно 

до транскрипції з використанням кириличної графіки: наприклад, в історії , 

існування , співак і музикант . Так само пропонують позначати 

цей звук Б. Помпіно-Маршал, О. Стеріополо, М. Жиґіс [190, с. 5]. 

 

Рис. 3.9 Артикуляційна схема 

наголошених голосних української мови  Рис. 3.10 Таблиця голосних за IPA 

(за Н. Тоцькою) 

3. Голосний [е] в транскрипції на основі латинської графіки з використанням 

символів IPA має два різні позначення залежно від комбінаторного алофона. 
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Символ [ɛ] (відповідно до позначення МФА, див. Рис. 3.10) застосовується 

для позначення наголошеного алофона між твердими приголосними та в деяких 

випадках наголошеного алофона після твердих приголосних (як відкритого 

голосного середнього ступеня підняття переднього ряду): наприклад, ген-ген 

, з дерева , березові  [92, с. 19; 190, с. 5]; символ [е] 

використовуємо на позначення ненаголошеного алофона після м’яких чи 

між м’якими приголосними та в деяких ненаголошених випадках після твердих 

приголосних (як закритого голосного середнього ступеня підняття переднього 

ряду), наприклад, довжелезний , немає , мріє  , передати 

) [92, с. 19]. Ці самі символи обрала Т. Білоус [10]. 

4. Голосний [а] позначаємо в транскрипції IPA як [ɑ], тобто як відкритий 

голосний заднього ряду низького підняття (див. Рис. 3.10). Наприклад, 

ярмаркового , вода , гончарні , а біля . 

5. Голосний [у] – закритий огублений голосний заднього ряду високого 

підняття – позначаємо в транскрипції як [u] [190, с. 5] (див. Рис. 3.10), наприклад: 

у світі , побудували , інструмент . 

6. Голосний [и] визначаємо як закритий голосний переднього ряду високо-

середнього ступеня підняття і позначаємо його як [ɪ] [190, с. 5] (див. Рис. 3.10). 

Наприклад, музичний , тисяча , Хрещатик . 

7. Голосні [е], [ɪ], [о] в деяких ненаголошених позиціях позначені 

в транскрипції такими символами: (еɪ), (ɪе), (оu) (передати , хвилясті 

, возів ) [92, с. 19]. 

Позначення алофонів приголосних фонем: 

1. Символи африкат (зімкнено-щілинних приголосних) із використанням 

латинської графіки (див. Рис. 3.11): [ʣ] – передньоязикового зубного, дзвінкого і 
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[ʤ] – передньоязикового альвеолярного, дзвінкого; [ʦ] – передньоязикового 

зубного, глухого і [ʧ] ‒ передньоязикового альвеолярного, глухого: (під золотою 

, громадський , народження , гладжу , відсидиш 

, двадцять  , час , ученим ) [92, с. 20]. 

 

Рис. 3.11 Таблиця приголосних звуків за IPA 

2. Позначення зімкнено-проривних (зімкнених чистих) приголосних [190, 

с. 2]: 1) губних: [b] ([б]) як дзвінкого (соболину , срібноволосі , 

набиває ); [p] ([п]) як глухого (покошланим , нетерплячий 

, киплять ); 2) передньоязикових зубних: [d] ([д]) як дзвінкого (іду 

, далі , від нього ); [t] ([т]) як глухого (вітер , шматками 

, колосистої ); 3) задньоязикових задньопіднебінних (велярних): [g] 

([ґ]) як дзвінкого (як гетьман , піна гречок запашна ) і [k] 

([к]) як глухого (нікого , рукою , шовк ). 

3. Позначення алофонів приголосної фонеми /в/ (щілинний серединний звук). 

Фонема /в/ реалізується в кількох алофонах: по-перше, виникає необхідність 

застосування спеціального символу для вокалізованого (нескладового) алофона, 

який з’являється в позиціях початку складу перед приголосним та кінця складу 

після голосного на місці приголосного [в], для його позначення використовуємо 

символ [  ], доповнений діакритиком (згуків , немов табун , я все 
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йду ) [92, с. 20]. По-друге, на позначення губно-зубного алофона в сильній 

позиції перед голосними [ɑ, e, ɪ, i] вживаємо [ʋ] (Антонова , пливе , 

за вітром , хвилясті ), а символ [w] застосовуємо для губно-губного 

алофона перед огубленими голосними [o, u] (співуча , надвоє , 

ворони ) [56, с. 325; 190, с. 4]. На позначення губно-губного алофона 

використано символ [w] у таблицях приголосних амхарської мови [163, с. 45] і 

мови хауса [163, с. 91], у проекті Універсальної уніфікованої фонетичної 

транскрипції [76, с. 64], а також цей символ уживають у деталізованій фонетичній 

транскрипції українського мовлення на основі кириличної графіки [107, с. 235]. 

По-третє, повне чи часткове оглушення /в/ перед глухими приголосними 

позначаємо як [(ʋf)] (возів , вважав себе , пишався ). 

Подібні символи алофонів /в/ використовує й О. Касьянова (зокрема йдеться 

про губно-губний [w] і губно-зубний [ʋ]) [56, с. 325]. 

4. Позначення щілинних (фрикативних) приголосних [190, с. 2]: 

1) серединних: [f] ([ф]) як губно-зубного за місцем творення, щілинного 

серединного, глухого (Сімферополем , встановлені , в тисячу 

); [s] ([с]) як передньоязикового зубного, глухого (тисяча , двохстах 

, Тарасу ); [z] ([з]) як передньоязикового зубного, дзвінкого (Зехом 

, “Під золотою зіркою” ); [ʒ] ([ж]) як передньоязикового 

альвеолярного, дзвінкого (дуже , вважав , в той же ); [ʃ] ([ш]) 

як передньоязикового альвеолярного, глухого (маршрут , шість , 

найширших ); [ɦ] ([г]) як глоткового (фарингального), дзвінкого (головна 

, найгарніших , гончарем ); [x] ([х]) як задньоязикового 

задньопіднебінного (велярного), глухого (понаходить , таких , 

проходить ); [j] ([й]) – м’якого, середньоязикового середньопіднебінного 
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(палатального), наприклад: Ялтою , складає , у Києві ; 

2) бокового (латерального): [l] (л) як передньоязикового зубного, сонорного 

(тролейбусний , вулиця , столиць ). 

5. Позначення зімкнено-прохідних сонорних приголосних [190, с. 2]: [m] 

([м]) як губного за місцем творення, носового (вісімдесят , кілометрів 

, у Криму ); [n] ([н]) як передньоязикового зубного, носового 

(найдовший , одна , він ). 

6. Позначення дрижачого (вібранта) [r] ([р]) [190, с. 2] – передньоязикового 

альвеолярного, сонорного приголосного: маршрут , найкоротша , 

Хрещатик . 

7. За аналогією до позначення неповної асиміляції дзвінких приголосних 

за глухістю в транскрипції з застосуванням кириличної графіки, ми зазначаємо 

в дужках відповідну звукосполуку: коробки , між Сімферополем 

, в світі , посуд . 

Використання допоміжних транскрипційних символів. У транскрипції, 

що містить латинську графіку на основі МФА, залучаємо додаткові символи й 

діакритичні знаки для позначення позиційних і комбінаторних змін звуків 

у потоці мовлення. 

1. Для транскрибування як за допомогою кириличної графіки, так і 

символів IPA, супрасегментні явища незаповненої паузи між синтагмами 

позначаємо знаком #, а знаками ## ‒ заповнену паузу на всіх трьох рівнях анотації 

(ці позначки ставимо у сегментованих відрізках звучання, вони виступають 

єдиним символом, наявним в анотації – див. Рис. 3.12) [85, с. 42]: 

 

Рис. 3.12 Позначення пауз у синтагмах 
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2. Позначення африкат (дж), (дз) у транскрипції з кириличною графікою 

зумовлено особливостями програми ELAN – це літери української абетки 

в дужках, наприклад: поруч зо мною , під землею , громадський 

) [83, с. 242]. 

3. У транскрипції на основі кириличної графіки використовуються 

спеціальні символи для відображення м’якості та напівпом’якшення приголосних: 

['] – штрих угорі праворуч указує на м’якість приголосних (мелодія , 

на Хмельниччині ); апостроф угорі праворуч – [ʼ] ‒ це знак 

напівпом’якшеної вимови приголосних звуків (речі , невільником , 

жорстокість ) [85, с. 42]. 

4. Виникає необхідність спеціального позначення вокалізованих 

(нескладових) алофонів приголосних [j] і [w] (див. Рис. 3.13), які з’являються 

в позиціях початку складу перед приголосним та кінця складу після голосного 

на місці приголосних [j] і [w], тому застосовуємо символи [  ] та [  ] із діакритиком 

(в своїй , твій погляд , будинків , землю в камінь ) 

[85, с. 42]. 

5. У транскрипції IPA [ʲ] (див. Рис. 3.13) – знак палатальності в індексі 

праворуч – указує як на м’якість, так і на напівпом’якшення приголосних (одягла 

, вічно , коліс , святу ) [92, с. 20]. 

6. Використовуємо два види позначень для основного й побічного 

наголосу: [ˈ] ‒ позначення основного наголосу (спакувати , ; 

фактично , ; незчисленних , ; Коцюбинського 

, );  [ˌ] – позначення побічного наголосу (шестивідерної 

, ; багатоголового , ) [92, с. 19]; 

у транскрипційних записах із використанням кириличної графіки, створених 

на початковому етапі дослідження, наголошені алофони позначаються великими 

літерами (Павлівна , дев’ятсот , тисяча ). 
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Рис. 3.13 Таблиця діакритиків за IPA Рис. 3.14 Надсегментні символи за IPA 

7. [ː] – подовження приголосного відповідно до діакритиків за IPA 

(див. Рис. 3.14): життя , ; існування , ; безупинно й 

невблаганно , ) [85, с. 42]; у транскрипційних 

записах, розроблених на початковому етапі дослідження, подовження 

приголосного позначено іншим символом – [:] (жадання , як в павутинні 

, зіллються ). 

8. Нижню дужку (‿) та нижній дефіс (у старіших файлах) ставимо 

у фонетичних словах для позначення енклітиків і проклітиків (у тиквах , 

одне з тих , з боку , від нього  , й не давали , 

) [85, с. 42]. Пізніше це позначення було видалено в 17 файлах КУТУМ, 

оскільки всі фонетичні слова містяться в синтагмах. 

9. [ʔ] – символ глоткового зімкнення в транскрипції з використанням 

латинської графіки (це явище трапляється перед початковим голосним слова). 

Позначення використано відповідно до таблиці приголосних за IPA 

(див. Рис. 3.11, с. 125): про Україну , в історії . 

3.4. Особливості створення транскрипції для аудіозаписів КУТУМ 

Для створення індивідуалізованої транскрипції мовлення дикторів необхідно 

було провести детальний акустичний аналіз мовленнєвого сигналу звукозаписів 

КУТУМ, і з цією метою використано комп’ютерну програму Praat 5.4.17, 
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розроблену дослідниками П. Бурсмою (P. Boersma) та Д. Вінінком (D. Weenink) 

з Амстердамського університету [191]. Ця програма, призначена для опрацювання 

мовленнєвого сигналу, знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті 

гуманітарного факультету Амстердамського університету [191]. Докладні 

інструкції з використання програми Praat представлені в працях П. Бурсми 

―The use of Praat in corpus research‖ [134] та В. Стайлера ―Using Praat for Linguistic 

Research‖ [202]. Це програмне забезпечення уже понад 10 років успішно 

застосовують у фонетичних дослідженнях як зарубіжні, так і українські вчені. 

Для акустичного аналізу використано такі можливості програмного пакету 

Praat: 

1) введення аудіофайлів різної тривалості у форматі *.wav; 

2) відтворення частини аудіозапису; 

3) перегляд мовленнєвого сигналу на осцилограмі та інтонограмі, 

вимірювання тривалості звуків та формантних показників (на осцилограмах ми 

визначили межі сполук, де відбувались позиційні і комбінаторні зміни звуків, 

після чого провели ідентифікацію вимовлених звуків на підставі звукових 

параметрів) – див. Рис. 3.15; 

5) аналіз інтонограми для з’ясування емфатичного наголосу. 

 

Рис. 3.15 Варіант робочого вікна програми Praat 
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Отже, використання комп’ютерної програми Praat дозволило проаналізувати 

осцилограми аудіозаписів, що містять інформацію про характер мовленнєвого 

сигналу. Це забезпечило якісне транскрибування фонетичних особливостей 

мовлення дикторів у режимі транскрипції програмного забезпечення ELAN. 

Варто зазначити, що 16 аудіофайлів прототипу КУТУМ містять дворівневу 

анотацію (із використанням рівнів анотації ―Orthography‖ i ―Transcription‖), а 

решта 12 звукозаписів прототипу КУТУМ, створені пізніше, містять трирівневу 

анотацію (кореневий рівень ―Orthography‖ та залежні рівні анотації ―Transcription‖ 

і ―Transcription_IPA‖). 

Розуміючи, що дослідження зорієнтоване на фонетичну реалізацію мовлення, 

і орфографічний запис підпорядковується усному варіанту реалізації мови, було 

вирішено внести зміни до структури трирівневої анотації для аудіозаписів 

Корпусу: 

1. В одному експериментальному записі ми використали нову трирівневу 

анотацію в такій послідовності: 1) кириличну транскрипцію усного тексту 

(кореневий рівень анотації); 2) відповідну транскрипцію IPA на основі МФА 

(залежний рівень); 3) орфографічний запис тексту (залежний рівень). Саме така 

послідовність дозволила уникнути проблеми взаємного впливу й перетину 

графічних і звукових (оптичних і акустичних) уявлень у свідомості освічених 

людей (в орфографічно грамотних мовців переважає писано-зоровий тип 

мовлення, про який ідеться в статті І. Бодуена де Куртене) [16; 85, с. 41]. Цей 

взаємовплив призводить до змішування понять, адже акустичні уявлення зазвичай 

завуальовуються графічними, оптичними [16, с. 64]. Феномен ―орфографічної 

вимови‖ в сучасному українському літературному мовленні описала й Н. Плющ 

у своїй статті [90]: джерелом появи цього явища стали правописні норми, що 

базуються на морфологічному принципі. Проблема полягає і в тому, що 

у функціональному просторі української літературної мови писаний тип 

мовленнєвої діяльності переважає над розмовним, і під впливом писаного типу 

перебувають диктори радіо й телебачення, які мають бути еталоном вимовних 

норм [90, с. 214]. 
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Так, наше дослідження засвідчило, що правописні норми впливають 

на сприйняття усного тексту: при перегляді тексту аперцептивні знаки 

на позначення голосних і приголосних звуків асоціюються з уявленнями 

про звуки, що насправді вимовляються диктором (зокрема це стосується явища 

асиміляції, наприклад, графічно тче, у фонетичній транскрипції за орфоепічними 

нормами ‒ [ч:е], а у вимові диктора – а там ячмінь хилиться й тче 

, все тче , тче з тонких вусів ). Отже, 

при визначенні структури рівнів анотації і створенні рівнів анотацій 

із зазначенням їх ієрархії кореневим рівнем анотації відтепер став рівень 

―Transcription‖, а підпорядковуються йому рівні анотації ―Transcription IPA‖ i 

―Orthography‖ відповідно. Лінгвістичному типу ―Transcription‖ присвоюємо 

стереотип ―None‖, а типам ―Transcription IPA‖ i ―Orthography‖ ‒ ―Symbolic 

Association‖ [85, с. 41]. На Рис. 3.16 представлено експериментальний 

анотаційний файл із трирівневою анотацією в програмі ELAN. 

2. При введенні анотацій у режимі розмітки створюємо спрощену фонетичну 

індивідуалізовану транскрипцію синтагм із використаннями символів кириличної 

графіки. 

 

Рис. 3.16 Транскрипція, набрана вручну в програмі ELAN (фрагмент КУТУМ) 

3. У режимі транскрипції вводимо спрощені транскрипційні індивідуалізовані 

фонетичні записи сегментів на базі символів IPA та орфографічний текст. 

При налаштуванні режиму транскрипції першим обираємо лінгвістичний тип 
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рівня Transcription у колонці, що відповідає головному рівню анотації; для інших 

колонок можна вибрати лише лінгвістичні типи рівнів зі стереотипом ―Symbolic 

Association‖, які прив’язані в часі до першого типу, у нашому випадку – це 

лінгвістичні типи анотації ―Transcription IPA‖ і ―Orthography‖. У зв’язку з цими 

особливостями роботи програми в режимі транскрипції необхідно застосовувати 

залежні анотації зі стереотипом ―Symbolic Association‖ (анотації точно 

відповідають анотаціям кореневого рівня анотації); ми сегментуємо мовленнєвий 

сигнал лише на синтагми. Ми обрали шрифт Lucida Sans Unicode, використовуємо 

клавіатурні та неклавіатурні фонетичні символи, а також спеціальні символьні 

позначення (їх можна знайти у Таблиці символів Microsoft Word за допомогою 

UCS-кодів, зазначених у Додатку А, і копіювати в анотацію) [85, с. 41–42; 92, 

с. 16]. 

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

виникла необхідність додати ще один рівень анотації до 17 анотаційних файлів – 

рівень ―Translation_EN‖ (розробниками програми ELAN закладена функція 

додавання нових анотаційних рівнів і лінгвістичних типів анотації). На Рис. 3.17 

показано вигляд чотирирівневої анотації загалом та зокрема рівня анотації 

―Translation_EN‖, що містить переклад тексту англійською мовою, необхідний 

для забезпечення можливості використання КУТУМ широким колом 

користувачів, які не володіють українською мовою. 

 

Рис. 3.17 Інтерфейс чотирирівневої анотації запису диктора РСМ у КУТУМ 



134 

Для текстів художнього стилю за основу взято переклади Т. Гуменюка [168] 

та А. Мистецького [172]. Тексти наукового та публіцистичного стилів були 

перекладені автором дисертації спеціально для КУТУМ. Варто зазначити, що 

під час перекладу синтагм з англійської мови на українську постала проблема 

відмінностей порядку слів у синтагмах в обох мовах. Саме тому в дужках 

англійського перекладу подано дослівний переклад тих синтагм, що 

не співпадають із порядком слів в українській та англійській мовах. 

3.5. Структура бази даних Корпусу українського транскрибованого 

усного мовлення 

База даних прототипу КУТУМ розташована в одній директорії, у якій 

містяться файли чотирьох типів: 1) 28 аудіозаписів мовлення дикторів у форматі 

*.wav; 2) 28 анотаційних файлів у форматі *.eaf, пов’язаних із відповідними 

звукозаписами (за відсутності аудіофайлів в одній директорії з анотаційними 

файлами *.eaf-файли неможливо буде відкривати); 3) 28 анотаційних файлів 

у форматі HTML (пов’язаних із відповідними анотаційними файлами); 

4) два файли веб-вузла прототипу КУТУМ: перший – у форматі публікації 

Microsoft Publisher 2010, другий – у форматі HTML (веб-сторінки). 

У вкладці ―Диктори‖ зібрана інформація про основних і додаткових дикторів, 

розподіл дикторів за статтю й типом мовлення (читане або спонтанне) – 

див. Рис. 3.18. 

 

Рис. 3.18 Інтерфейс вкладки ―Диктори‖ на веб-вузлі прототипу КУТУМ 
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За посиланнями з вкладки ―Диктори‖ користувач переходить на відповідні 

сторінки дикторів, де містяться відомості про диктора, прочитані ним тексти, 

аудіозаписи мовлення (аудіотексти відкриваються у форматі HTML, на сторінці 

міститься аудіоплеєр для прослуховування запису) та аналіз мовлення кожного 

диктора (див. Рис. 3.19 – інтерфейс сторінки диктора ВСП). 

 

Рис. 3.19 Інтерфейс сторінки диктора ВСП 

Для розміщення КУТУМ на сайті The Language Archive необхідно було 

змінити структуру бази даних, а саме додати метадані у форматі CMDI (з цією 

метою використано спеціально створену розробниками The Language Archive 

комп’ютерну програму Arbil 2.6.1). Arbil 2.6.1 призначена для побудови архіву 

даних, сумісного з сайтом The Language Archive [189]. 

Варто детальніше зупинитися на понятті метаданих. Для розуміння цього 

терміна потрібно зазначити, що в КУТУМ присутні три види даних для кожного 

файлу: дані медіафайлу, анотаційні дані, метадані (спеціальна інформація 

про файл). Дані медіафайлу – це аудіозаписи читаного й спонтанного 

українського мовлення (у форматі *.wav). Анотаційні дані – це анотації 

звукозаписів (анотаційні файли з розширенням *.eaf), які містять транскрипцію та 

орфографічний запис аудіотекстів. Метадані корпусу – це супутня інформація 

про аудіофайли та анотаційні файли [85, с. 41]. На Рис. 3.20 показано, який вигляд 

має сторінка диктора на сайті The Language Archive, де розміщений КУТУМ 

(на прикладі сторінки диктора БОБ/BB) [189]. Отже, у КУТУМ метаданими є 
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відомості про: 1) диктора (код диктора, що заміщує реальне ім’я диктора, – це 

перші літери прізвища, імені та по батькові диктора – наприклад, диктор BB); 

2) дата створення запису (у форматі рік–місяць–день: 2003–04–12); 3) короткий 

опис аудіофайлу (із зазначенням статі диктора): диктор BB чоловічої статі читає 

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

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

або спонтанне (у цьому прикладі – читане українське мовлення); 7) інформація 

про медіафайл та анотацію (формується автоматично, тут зазначено формат та 

об’єм ресурсу). 

За допомогою комп’ютерної програми Lamus, призначеної для завантаження 

файлів на сайт The Language Archive, до метаданих кожного диктора ми долучили 

аудіозаписи прочитаних текстів та анотаційні файли і в результаті отримали 

оновлений КУТУМ. 

 

Рис. 3.20 Інтерфейс сторінки диктора БОБ на сайті The Language Archive 

На Рис. 3.21 показано інтерфейс бази даних КУТУМ, створеної в програмі 

Arbil. Метадані згруповані у формі дерева залежностей: головна гілка – Corpus 

of the Transcribed Ukrainian Speech; залежна гілка CTUS містить два інформаційні 

файли (короткий опис бази аудіозаписів у форматі *.pdf та загальні відомості 
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про КУТУМ у форматі HTML). Інші залежні від головної гілки, названі 

відповідно до абревіатур імен мовців, містять інформацію про кожного з дикторів 

(ім’я, дата запису, стать, тип мовлення – читане або спонтанне, характеристики 

аудіофайлу та анотаційного файлу). 

 

Рис. 3.21 Інтерфейс бази даних КУТУМ у програмі Arbil 

 

На сайті КУТУМ є можливість окремо прослуховувати аудіофайли, а також 

відкривати анотаційні файли за допомогою онлайн-програми Annex, створеної 

розробниками The Language Archive. На жаль, наразі у програмі можна працювати 

лише з відеозаписами, а функція роботи з аудіозаписами не передбачена, тому 

користувач може лише переглянути анотаційний файл, як показано на Рис. 3.22 

(на прикладі анотаційного файлу диктора ВСП). У вікні програми Annex є функції 

перегляду анотацій різних рівнів – щоправда, одночасно можна порівняти лише 

три рівні анотації в режимі Text (див. Рис. 3.23), налаштувати одночасне 

відображення звукової хвилі (waveform) та анотацій на всіх рівнях у режимі 

combined (активний рівень підсвічується червоним кольором та активується 

у вікні Mini Data Frame). 
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Рис. 3.22 Інтерфейс анотаційного файлу диктора ВСП (режим Combined) 

 

Рис. 3.23 Інтерфейс анотаційного файлу диктора ВСП (режим Text) 

3.6. Аналіз усного мовлення дикторів 

3.6.1. Критерії аналізу мовлення дикторів 

Аналіз мовлення дикторів проведено за такими критеріями: 

1. Темп мовлення диктора (повільний, середній, швидкий); від темпу залежить 

якість мовлення та дотримання орфоепічних норм диктором. 

2. Якість мовлення диктора (чіткість і виразність мовлення, що пов’язана 

з правильним диханням, дикцією, умінням членувати мовленнєвий потік 

на синтагми за допомогою пауз). 

3. Особливості паузації в мовленні диктора (як часто робить паузи, які їх 

особливості, чи багато пауз на вдиху, які з пауз переважають кількісно). 
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За В. Берковець, паузація як складник темпоральних характеристик мовлення 

суттєво впливає на темп мовлення [9, с. 106]. 

4. Типові для диктора фонетичні вияви варіативності норм літературної 

вимови; цей критерій спирається на основні норми української літературної 

вимови голосних і приголосних звуків (див. Додаток А). У контексті цього 

критерію необхідно визначити можливі причини відхилень. 

Взаємозалежність норм літературного мовлення й функціонування мови має 

складний характер, оскільки розвиток усного мовлення пов’язаний із багатьма 

чинниками (вплив медіа, сталість діалектних основ, ступінь вживаності певних 

мовних форм тощо). Саме тому надійним джерелом вивчення звукової системи 

будь-якої мови є мовленнєва практика, оскільки розвитку фонетичної системи 

властива як усталеність фонетичних рис, так і динамічність мовних змін [4, 

с. 144]. А. Багмут зазначає, що статистичні факти часто впливають на становлення 

норм більше, ніж кваліфікативний аналіз (аналіз якісних звукових змін) [4, с. 144]. 

На думку дослідниці, функціонування усного літературного мовлення 

не обмежується лише орфоепічно нормативними формами, воно припускає їх 

більшу чи меншу варіативність та порушення. Л. Прокопова і Н. Тоцька теж 

вважали, що норму вимови треба описувати у вигляді варіативних правил 

від максимально виразних до мінімально невиразних, проміжних форм [95, с. 19]. 

Треба також враховувати, що загальні фактори відхилень від орфоепічних норм 

(історичні, соціально-територіальні, психологічні) можуть поєднуватися 

з індивідуально-особистими, віковими особливостями [4, с. 143]. 

Уживаючи термін ―фонетична варіативність‖, маємо на увазі видозміну, яка 

спостерігається в мовленнєвому потоці і реалізується через варіанти (основні та 

неосновні алофони); варіативність є фундаментальною внутрішньою властивістю 

мови, джерелом її зміни та розвитку потенційних можливостей [55, с. 327]. 

Фонетична варіативність може бути зумовлена позицією фонеми у слові, впливом 

сусідніх звуків, наголосом, а також індивідуальними особливостями вимови 

в конкретний момент. Орфоепічні норми визначають діапазон варіювання 

звукових структур шляхом відбору варіантів, що існують у фонетичній системі 
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мови. Варіант може набути статусу норми, якщо з певних причин ця система 

виявиться нестійкою, а сфера вживання варіанта почне розширюватися [55, 

с. 326]. Ми розмежовуємо поняття варіативності та варіантності, оскільки 

варіантність є способом існування і функціонування фонетичних одиниць, тому 

стосується дослідження значущих одиниць мови на фонологічному рівні 

(розрізнення фонем) [55, с. 327]. 

У потоці мовлення в аудіозаписах усіх основних дикторів простежено 

послідовне дотримання орфоепічних норм, прописаних у правилах літературної 

вимови, однак аудитивний аналіз засвідчив існування частотних варіативних 

виявів кількох сегментних одиниць (зокрема йдеться про вимову приголосного [в] 

у позиціях вокалізації, вимову приголосних [г], [j] та ін.), які викликали потребу 

більш детального вивчення цих явищ і проведення підрахунків за конкретними 

фактами вживання. 

Аудитивний і акустичний аналіз мовлення дикторів зумовив потребу 

введення поняття ―діапазон варіативності орфоепічної норми‖ із визначенням 

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

звукові вияви, зафіксовані в наукових працях та орфоепічних словниках 

української мови другої половини XX століття (зокрема ―Українська літературна 

вимова і наголос. Словник-довідник‖ [113] та ―Орфоепічний словник‖, укладений 

М. Погрібним [91] тощо). Прикладом може бути повне збереження дзвінкості 

приголосного перед глухим у позиції середини слова: слизька [слизʹка ], нешвидко 

[не
и
шви дко], звідти [зʹв’і дти], тобто [то бто]. Периферійними ж слід вважати 

такі звукові реалізації, які мають незначні артикуляційно-акустичні відмінності 

від усталено нормативних, тому немає підстав трактувати їх як порушення 

вимовних норм. Зокрема навіть найменша частка голосу у вимові дзвінкого 

приголосного перед глухим свідчить про утримання його в межах дзвінкості, а 

отже, і про його перебування в діапазоні варіативності вимовної норми 

(наприклад, завезти [заве
и
з

с
ти ], запобігти [запоб’і г

х
ти], тяжких [тʹаж

ш
ки х], 

загадковим [загад
т
ко вим]). Навпаки, повна втрата дзвінкості приголосного 

перед глухим в аналогічних ситуаціях є відхиленням від орфоепічних норм, їх 
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порушенням: розпач [ро спач], близьких [блисʹки х], стежки [сте
и
шки ], звідки 

[ зв’і тки]. 

Фонетична варіативність вимовної норми, а також відхилення 

від нормативної вимови взаємопов’язані: вони потребують конкретизації 

щодо кожного окремого фонетичного явища (асиміляції за місцем і способом 

творення, асиміляції за глухістю тощо). Причини виникнення фонетичної 

варіативності приголосних можуть бути різними, зокрема: вплив графічного 

образу тексту, економія вимовних зусиль, особливості артикуляційної бази 

мови/мовця, міжмовна інтерференція. Нормативна вимова та типові її порушення 

досить докладно висвітлені в наукових працях, натомість системний опис 

варіативності в межах орфоепічної норми відсутній, хоча саме його можна 

розглядати як потенційний резерв для можливої трансформації вимовних норм. 

Отже, яскравим прикладом консервативності українських орфоепічних норм 

є вияви асиміляції за глухістю в системі українського консонантизму. Це 

підтверджує дослідження Л. Українець: порівняння результатів спектрального та 

слухового аналізів асимілятивного оглушення дзвінких шумних у різних типах 

вимови з нормативними рекомендаціями показало, що кодифікація значно 

консервативніша за їх об’єктивно існуючу літературну вимову [111, с. 166]. 

Певною мірою це спричинено тим, що для української мови характерна 

регресивна асиміляція за глухістю у сполуках структурних типів дзвінкий 

приголосний + глухий приголосний, що призводить до модифікації фонетичних 

характеристик звуків; ступінь спектрального вираження модифікацій значною 

мірою залежить від характеру поєднаних шумних звуків, від позиції наголосу 

стосовно аналізованих звукосполук, а також від навичок вимови мовців [111, 

с. 119–120]. У своєму експериментально-фонетичному дослідженні Л.Українець 

дійшла висновку, що на сьогодні асиміляційні процеси за глухістю значно 

активізувалися в консонантній системі сучасної української мови, що 

відображено у втраті голосу для дзвінких і появі двох варіантів їх вимови 

в певних комбінаторних умовах [111, с. 183–184]. За результатами дослідження 

Л. Прокопової та Н. Тоцької, на початку слова у префіксах кінцеві дзвінкі 
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приголосні перед глухими повністю оглушуються; у середині слова та в кінці слів 

дзвінкість приголосних, як правило, зберігається, але виявляється не повною 

мірою – на місці етимологічно дзвінких виступають трохи приглушені їх 

різновиди, що справляють враження дзвінкої вимови; під впливом російської 

вимови або ж місцевого діалектного мовлення в цих позиціях дзвінкі можуть 

чергуватися з відповідними глухими [95, с. 23–24]. Саме виявам асиміляції 

за глухістю у сполуках дзвінких приголосних із глухими притаманна найбільша 

варіативність (особливо в позиціях середини слова та кінця слів), що засвідчено 

дослідженнями Л. Українець (1987) [111], Л. Прокопової та Н. Тоцької (1990) 

[95], а також дослідженням автора дисертації. 

Необхідно також зважати й на ситуацію двомовності в Україні. За Н. Плющ, 

українсько-російський білінгвізм є асиметричним, оскільки ―звуження сфер 

функціонування української мови, зумовлене відповідною мовною політикою, 

призвело фактично до диглосії‖ [88, с. 67]. Унаслідок поперемінного 

використання білінгвами то української, то російської мови, а також 

через структурну близькість цих мов відбувається змішування, взаємне 

проникнення елементів мовних систем у мовленні білінгвів. При цьому ступінь 

змішування залежить від мовної компетенції індивіда (що вищий ступінь мовної 

компетенції, то нижчий ступінь змішування мовних систем) [88, с. 68]. 

Для нашого дослідження найважливішою є фонетична інтерференція в сегментній 

підсистемі фонетичної системи української мови. Н. Плющ зауважує, що 

найпоширенішим типом фонетичної інтерференції в сегментній підсистемі є 

субституція, яка здатна призводити не лише до відхилень від орфоепічних норм, 

але й до значних змін у фонетичній системі мови [88, с. 69]. 

5. Індивідуальні особливості мовлення диктора. 

Детальна інформація про дикторів уміщена в Додатку Б, а також на веб-вузлі 

прототипу КУТУМ. 

Для визначення темпу мовлення диктора та простеження особливостей 

паузації в мовленні диктора ми використали функцію статистики анотаційного 

файлу в комп’ютерній програмі ELAN (це уможливлює перегляд статистичної 
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інформації для конкретних рівнів анотацій). Доступ до цієї функції отримують 

у меню ―Вигляд‖ → ―Статистика анотацій‖. За допомогою вкладки ―Анотації‖ ми 

визначали темп мовлення диктора, звертаючи увагу на такі поля (див. Рис. 3.24): 

1) анотація; 2) кількість результатів (суміжних анотацій із подібним змістом – 

зазвичай є лише одна анотація з подібним змістом у файлі, а виняток становлять 

заповнені та незаповнені паузи); 3) середня тривалість (загальна тривалість 

подібних анотацій, поділена на кількість результатів); якщо така анотація 

траплялась один раз, то тут фактично відображена тривалість цієї анотації. Отже, 

для визначення темпу мовлення диктора в конкретній синтагмі ми ділили 

значення тривалості анотації на кількість голосних звуків у синтагмі (її ми 

підраховували вручну). Якщо подібних анотацій було більше однієї, то потрібно 

було знайти всі ці анотації в режимі розмітки та подивитися їхню тривалість. 

Відповідно, після з’ясування темпу мовлення диктора в усіх синтагмах одного 

анотаційного файлу ми підраховували усереднений темп в цьому аудіозаписі 

(за допомогою визначення середнього арифметичного), а потім встановлювали 

середнє арифметичне показників усіх аудіофайлів – у результаті ми визначили 

усереднене значення темпу мовлення диктора, а потім порівнювали цей показник 

із темпом мовлення в конкретній синтагмі, переслуховуючи її. Ця процедура 

ставала підставою для з’ясування темпу мовлення в кожній синтагмі – повільного, 

середнього або швидкого. 

 

Рис. 3.24 Вкладка ―Анотації‖ діалогового вікна статистики анотаційного файлу 
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Статистичну інформацію зі вкладки ―Анотації ІІ‖ ми використали 

для визначення особливостей паузації в мовленні диктора. Зокрема застосовано 

інформацію з таких полів (див. Рис. 3.25): 

1) анотація; 

2) кількість анотацій; 

3) частка тривалості анотації (відсоткове співвідношення загальної 

тривалості анотацій і загальної тривалості мультимедіа) – саме цей показник 

означав відсоток заповнених і незаповнених пауз у конкретному файлі. 

Усереднене відсоткове значення заповнених і незаповнених пауз у мовленні 

диктора ми підраховували шляхом обчислення середнього арифметичного усіх 

показників пауз в усіх аудіозаписах диктора. 

 

Рис. 3.25 Вкладка ―Анотації ІІ‖ діалогового вікна статистики анотаційного файлу 

 

3.6.2. Основні диктори 

Диктор ДВМ. У КУТУМ використано 6 фрагментів аудіозаписів прочитаних 

диктором художніх текстів загальною тривалістю 22 хв. 13 cек.: два звукозаписи 

фрагмента тексту ―Філософія Григорія Сковороди‖ з книги В. Горського ―Історія 

української філософії: курс лекцій‖, один аудіозапис лекції Ліни Костенко 

―Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала‖ та три фрагменти 

аудіофайлів новели М. Коцюбинського ―Intermezzo‖. На основі вказаних 

аудіозаписів загалом створено 6 анотаційних файлів, що містять спрощену 

фонетичну індивідуалізовану транскрипцію з використанням: а) кириличної 

графіки; б) кириличної й латинської графіки. 
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Диктор має поставлений голос і чітку дикцію. Мовлення ДВМ зрозуміле, 

вимова виразна. Темп мовлення диктора постійно варіював (від повільного 

до середнього та швидкого) і змінювався протягом прочитання тексту залежно 

від смислового навантаження та індивідуальної інтерпретації тексту. Швидкий 

темп переважно використовувався для відтворення динаміки описового тексту, 

коли диктор не робив паузи відповідно до авторської пунктуації і збільшував 

розмір синтагм. 

У мовленні диктора є достатньо велика кількість пауз, але вона логічно 

виправдана зміною темпу і тону мовлення, що надає більшої виразності тексту. 

Кількісно переважають заповнені паузи (10,3%); незаповнені паузи становили 

7,16% звучання в аудіотекстах. Паузація в мовленні диктора пов’язана, по-перше, 

з об’єктивним членуванням тексту на синтагми, по-друге, з виразною 

інтерпретацією смислу тексту диктором, по-третє, із психофізіологічними 

особливостями та впливом професійної діяльності диктора ДВМ. 

Для диктора ДВМ характерне вживання художньої емфази, яку можна 

простежити за емфатичним наголосом (у більшості випадків він реалізується 

не лише за допомогою сили голосу, але й високого тону і подовження вимови 

голосного звука – див. Рис. 3.26 і Рис. 3.27). Це можна пояснити емоційним 

прочитанням художнього тексту. 

 

Рис. 3.26 Емфатичний наголос у синтагмі ―а там ячмінь хилиться й тче‖ 
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Рис. 3.27 Емфатичний наголос у синтагмі ―хвилює серпанок‖ 

Серед індивідуальних особливостей диктора варто відзначити вимову 

передньоязикового альвеолярного [н], імовірно спричинену діалектним впливом 

говорів поліського наріччя, – на відміну від [н] передньоязикового зубного, 

властивого українській літературній вимові. Також ми помітили явище 

інтонування синтагм невідповідно до запропонованого автором (відображеного 

в розділових знаках). Наприклад, розповідне речення у тексті М. Коцюбинського 

було прочитане диктором ДВМ як питальне: . Що ж 

до інших індивідуальних особливостей диктора, то вони стосуються вимови 

звуків [j] та [т′]: у синтагмі Як я чекав їх часом! спостережено наближення [j] 

до глухого щілинного звука: ; у синтагмі Я здригався, коли чув 

за собою тінь [т′] наблизився у вимові до [ч’] ( ). 

Характеристика особливостей мовлення диктора 

1. Особливості вимови приголосного [в] у позиціях вокалізації. Діапазон 

варіативності в межах норми: ядро (вокалізація [в]) – 79,2% вимови (145 зі 183): 

глибоко в житі , врешті , на всі , кров , брав ; периферія 

(губно-зубна вимова [в] у позиціях вокалізації) становить 14,2% випадків (26); 

відхилення від норми (повне оглушення [в] до [ф] унаслідок губно-зубної вимови 

[в], а також дії регресивної асиміляції за глухістю в середині слова) трапилися 

всього в 6,5% випадків (12). На початку слів 60,7% випадків (31 із 51) припадають 

на ядро діапазону варіативності в межах норми; 19,6% (10) – на периферію: в наш 

, ще 17,6% (9) – це відхилення від норми: все , всю , вчення , 

включно . За дослідженням Л. Прокопової та Н. Тоцької, у мовців великих 
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міст [в] на початку слова перед приголосним оглушується й чергується з [ф], що 

пов’язано з вимовою губно-зубного приголосного шумної природи [95, с. 22]. 

За Н. Плющ, чергування [в] із [ф] є свідченням інтерференційного впливу 

російського позиційного оглушення дзвінких шумних приголосних на українську 

звукову систему, що спричиняє нейтралізацію протиставлення українських 

приголосних за диференційною ознакою дзвінкості-глухості [88, с. 69]. У середині 

слів переважає вокалізація [в] (ядро) ‒ 78% (57 із 73): шовк , повні , 

здригався , невблаганно , завжди , сховку , а 19,7% (14) – 

це периферія діапазону варіативності в межах норми: вівса , товчуться 

, Вишневський , у Переяславській , на Харківщині 

. У кінці слів спостерігаємо послідовне дотримання диктором 

орфоепічних норм: серед нив , ячменів , згуків , вусів , 

слухав  (усі 60 випадків у цій позиції). 

2. Вимова [г]. У середньому темпі мовлення диктора ядро діапазону 

варіативності в межах норми при вимові [г] стосується 61,5% випадків (32 із 52): 

третього , багатоголового , чи не найзначнішого 

. У цьому контексті варто навести думку Н. Тоцької про те, що 

за нормами української вимови глотковий [г] в закінченні родового відмінка 

однини прикметників -ого вимовляється слабше, ніж у позиції на початку слова 

[109, с. 151]. Однак у разі крайнього вияву редукції, коли відбувається елізія [г], 

ідеться про порушення орфоепічної норми, що й було зафіксовано 

в 38,4% випадків вимови диктора (20 із 52): колосистого , Коцюбинського 

, власного , Лубенського , у сільського . Також 

16 випадків елізії [г] зафіксовано у швидкому темпі мовлення. 

3. Вимова [j]. Ядро діапазону варіативності в межах норми становило 

79,6% випадків (125 зі 157): набиває , хвилює , свої , ерудиції 

; загальна частка відхилень від вимовної норми (явище елізії [j] у позиції 

між голосними) – 20,3% (32 зі 157: 20 випадків – у позиції кінця слів: колосистої 

, ґрунтовної , придворної , має ; 12 – у середині слів: 

розробляється ). У середньому темпі мовлення диктора траплялася 



148 

елізія [j] унаслідок утрати щілинної витримки приголосного при вимові форм 

дієслів теперішнього часу (43,7% виявів – 14 із 32): дихаєш , ти бичуєш 

. Це відхилення також пов’язане з особливостями діалектної вимови та 

просторіччям (15,6% відхилень – 5 із 32), наприклад: дев’яносто , 

п’ятдесят , зв’язані . Іще 29 випадків цього явища зафіксовано 

в швидкому темпі мовлення (із них 16 – у кінці слів, 12 – у середині слів). 

4. Асиміляція приголосних за глухістю: ядро діапазону варіативності 

в межах норми становило 48,5% випадків (33 із 68): з тонких , легка 

, із цього , одне з тих ; вияви відхилень у мовленні диктора 

трапилися в 30,8% (21 випадок): на берег , діалог ; периферія 

діапазону варіативності в межах норми (вимова, пов’язана з неповною 

асиміляцією за глухістю в позиції середини слова, а також позиція кінця слова) 

становить 20,5% – 14 випадків із 68: аж киплять , коли ж сьому 

, хребти , в безконечних , скрізь  – двічі. 

Діапазон варіативності в межах норми: 1) ядро: на початку слів – 53,57% (15 із 28: 

відтінками ); у середині слів – (61,9%; 13 із 21): і від того , тобто 

; 2) периферія: кінець слова (52,9%; 9 із 17): педагог , діалог . 

Ознайомитись з особливостями вимови диктора можна в Табл. В.1 Додатка В. 

5. Асиміляція за місцем і способом творення. У середньому темпі 

мовлення зафіксовано 52,5% випадків виявів відхилень від орфоепічних норм 

(31 із 59): 19 випадків зафіксовано в позиції середини слова: людського , 

людського , спадщині , ясновидцям ; 6 випадків відсутності 

асиміляції в середині слів: тче  – тричі, повідчиняти , у двадцятих 

; ще 6 – на межі слів: свідчить звужено , досить звернутися 

). Ядро діапазону варіативності в межах норми в середньому темпі 

мовлення становило 30,5% (18 із 59): біжить за вітром , товчуться 

, навіть чутка . Для мовлення диктора ДВМ є типовим явище 

відсутності подовження приголосного [ц′] при асиміляції за способом творення 

в дієслівних формах на -т′с′а в середньому темпі мовлення. У швидкому темпі 

цей процес відбувався в 50% випадків (9 із 18): хочеться , дивляться 
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, кінчається , починається . Дослідження Л. Прокопової 

та Н. Тоцької засвідчило, що подовжені приголосні мають тенденцію 

до скорочення [95, с. 23]. Насамперед це стосується дієслівних форм на -т′с′а: тут 

відбувається скорочення довгого [ц′:] до звичайного [ц′], імовірно пов’язане 

зі старанністю мовлення [95, с. 24]. Отже, це явище можна вважати виявом 

периферії діапазону варіативності в межах норми (16,9% випадків – 10 із 59), 

наприклад: інтерпретується , відрізняється , 

асоціюється , хилиться , метушаться . 

6. Асиміляція за м’якістю. Діапазон варіативності в межах норми: ядро – 

(66,6% – 16 із 24): від нього , самотній , в безлюдні , жадні 

. 33,3% (8) становили вияви порушень вимовних норм (при цьому 50% цих 

відхилень (4) стосуються губних приголосних перед м’якими та 

напівпом’якшеними: б’є , п’ятого , від’їжджає , дев’ятого 

). 

Отже, можемо зробити висновок, що загалом мовлення зазначеного диктора 

характеризується невеликою кількістю відхилень від орфоепічних норм (ідеться 

про вияви асиміляції за глухістю, асиміляції за місцем і способом творення та 

елізію [г] між голосними в закінченнях слів); порушення вимовних норм можуть 

бути спричинені впливом орфографії, впливом діалектної вимови та просторіччя 

й інтерферентним впливом російського мовлення. Однак ці явища є поодинокими 

і не впливають на загальну картину мовленнєвого потоку. Зважаючи на це, можна 

зробити висновок, що мовлення диктора ДВМ відповідає нормам українського 

літературного мовлення. 

Диктор ГЛП. У КУТУМ використано один аудіозапис фрагмента лекції 

Ліни Костенко ―Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала‖, 

прочитаний цим диктором (загальна тривалість аудіотексту становить 4 хв. 59 с.). 

В анотаційному файлі застосовано транскрипцію на основі кириличної графіки. 

Темп мовлення – середній, інколи пришвидшений. Якість мовлення висока, 

диктор чітко і виразно читає текст, переважно дотримується фонетичних норм 

літературної мови. 
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Диктор часто робить паузи у процесі читання тексту, здебільшого заповнені 

(13,8% звучання); незаповнених пауз зареєстровано 7,4% від загального звучання 

аудіотекстів. В аналізованому записі заповнені паузи інколи містять звуки-

заповнювачі (вокальні сполуки *ам-м*, *ев-в*), які супроводжують 

самовиправлення читача: золотонароджений *ев-в* золоторожденний 

. Спостерігаємо деякі розбіжності у пунктуації 

писаного тексту та паузації його читаного варіанта. Диктор часто робить паузу 

перед малознайомим словом чи ж, наприклад, латинським висловом, тобто 

за потреби у додатковому часі для формування наступного фрагмента усного 

тексту. 

Індивідуальних особливостей вимови у диктора не виявлено, також 

не зафіксовано вживання емфатичного наголосу в цьому тексті. 

Характеристика особливостей мовлення диктора: 

1. Особливості вимови приголосного [в] у позиціях вокалізації. Діапазон 

варіативності в межах норми: периферія (вимова губно-зубного [в] у позиціях 

вокалізації) – 65,7% (23 із 35); ядро (вокалізація [в]) – 25,7% (9); 8,5% (3) – це 

відхилення від норми (повне оглушення [в] до [ф] унаслідок губно-зубної вимови 

[в]). Вияви діапазону варіативності в межах норми, а також порушення норми, 

розподілені за позиціями в слові: 1) на початку слів: периферія – 66,6% (6), 

наприклад, в значенні , включно ; порушення вимовної норми – 

22% (2): всі , впадає ; 2) у середині слів: периферія – 72,22% (13): справді 

, неповторно , головного ; ядро – 22,22% (4): правда 

, справді ; 3) у кінці слів: ядро – 71,42% (5 випадків: політиків , 

днів , порив ); 28,57% (2) – периферія (світлофільтрів , 

фотоефектів ). Ознайомитись з особливостями вимови диктора 

можна в Табл. В.2 Додатка В. 

2. Вимова [г] і [j]. Порушення вимовної норми (елізія [г] у закінченнях 

слів) виявлено в 50% від загальної кількості зафіксованих випадків (4 із 8): 

суспільного , радянського , божественного . Ядро 

діапазону варіативності в межах норми при вимові [j] між голосними становило 
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73,6% випадків (14 із 19), а відхилення від норми унаслідок утрати щілинної 

витримки цим приголосним – лише 26% (5 із 19): має там , Горацієве 

, буває , означає . Л. Прокопова та Н. Тоцька вказували, що 

явище послаблення або й повного випадіння [j] (крайній вияв редукції), що 

призводить до збігу голосних, спричинене впливом російської вимови [95, с. 22]. 

3. Вимова [ч’] перед голосним, окрім [і]. Цей вияв вважаємо 

відхиленням від норми; зазначене явище трапилося в 53% випадків (17 із 32): що 

часом , чисті , в значенні , оточені . 

4. Асиміляція за глухістю. У мовленні диктора переважають вияви 

периферії діапазону варіативності в межах норми (78,5% випадків – 11 із 14); 

здебільшого трапляється неповна асиміляція (90% – 10): і, звичайно ж , 

недуг , збіг , тобто ; 41,14% випадків (5) зафіксовано в середині 

слів (тяжких , загадковим ). Відповідно до літературної норми 

вимовлено 2 фонетичні слова (14,2%: але спершу , наприклад ), а 

порушення норми трапилося лише одного разу (7,1% – книжка ). 

5. Асиміляція за місцем і способом творення. Відхилення від норми 

трапилися в 56,6% випадків (17 із 30): людський , та ясновидцям 

, відчайдушний ; диктор дотримався орфоепічних норм 

у 26,6% випадків вимови (8), що належать до ядра діапазону варіативності. 

Значну частину виявів порушень вимовних норм (70,5%, 12 із 17) становлять 

випадки відхилень у звукосполуці [шч] унаслідок вимови приголосного [ч’] та 

пов’язаних із нею асимілятивних змін за м’якістю та за місцем і способом 

творення (80% випадків порівняно з ядром стосувались саме порушення норм 

вимови – 12 із 15): щоб уникнути , що передує , хіба що , 

у вищезгаданих . Ще 5 випадків (16,6%) належать до периферії 

діапазону варіативності в межах норми (скорочення тривалості подовжених 

приголосних): інтерпретується , користуються . 

6. Асиміляція за м’якістю. До ядра діапазону варіативності в межах 

норми у мовленні диктора належать 54,5% випадків (6 з 11). Відхилення 

від норми простежені в 45% (5 із 11): в їхній , для інших , а їхні . 
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Варто зауважити, що в КУТУМ використано лише один аудіозапис диктора 

ГЛП, тому вищезазначені особливості вимови не можуть бути показовими 

для загальної характеристики мовлення диктора. Простежені порушення 

орфоепічних норм не впливають кардинально на якість літературного 

українського мовлення, тому мовлення диктора ГЛП можна вважати зразком 

сучасного українського літературного мовлення. 

Диктор ПНП. У КУТУМ використано 5 аудіозаписів фрагментів прочитаних 

художніх текстів загальною тривалістю 24 хв. 11 сек.: два аудіофайли фрагмента 

тексту ―Філософія Григорія Сковороди‖ з книги В. Горського ―Історія української 

філософії: курс лекцій‖; два аудіозаписи фрагмента новели М. Коцюбинського 

―Іntermezzo‖ та один звукозапис фрагмента лекції Ліни Костенко ―Гуманітарна 

аура нації, або Дефект головного дзеркала‖ (у транскрипції всіх п’яти анотаційних 

файлів використано кириличну графіку). 

У диктора ПНП темп мовлення постійно змінюється від середнього 

до швидкого незалежно від функціонального стилю тексту. Дикція диктора чітка 

й виразна. У мовленні простежуємо рівномірне співвідношення підвищення та 

зниження тону, правильне мовне дихання, а також правильне розміщення 

фразових та логічних наголосів. 

Особливостями паузації в мовленні диктора є те, що кількість пауз 

зменшується ближче до завершення тексту. Загалом переважають заповнені паузи 

(10,84% звучання), незаповнених пауз мало (1,64%). Більшість пауз залежать 

від психологічного сприйняття автором тексту, а не відповідають наявним 

у тексті розділовим знакам. 

У мовленні диктора ПНП трапилися поодинокі випадки художньої емфази, 

яку можна простежити за емфатичним наголосом (див. Рис. 3.28). Індивідуальних 

особливостей у мовленні диктора не спостережено. 
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Рис. 3.28 Емфатичний наголос у синтагмі ―у безконечних мусиш‖ 

Характеристика особливостей мовлення диктора 

1. Особливості вимови приголосного [в] у позиціях вокалізації. Диктор 

дотримується орфоепічних норм вимови, адже в 71,3% випадків (152 зі 213) 

зафіксована вокалізація [в] у відповідних позиціях (певний , і знов нічого 

, шовку , все ), яку зараховуємо до ядра діапазону варіативності 

в межах норми. Вимова губно-зубного [в], що спричиняє відсутність вокалізації 

звука [в] у відповідних позиціях і належить до периферії діапазону варіативності, 

становила 20,6% від усієї кількості випадків вимови в середньому темпі (44): 

і вмить , дивного , Європи . Відхилення від норми (повне 

оглушення [в] до [ф]) трапилися в 7,98% випадків (17 із 213). Вияви діапазону 

варіативності в межах норми та відхилення, згруповані за позиціями в слові: 

1) на початку слів: ядро – 69,7% випадків (30 із 43): все , в нашій , врешті 

, в наш , впадає ; периферія – 16,2% (7 із 43: вмирає ); 11,6% – 

це випадки порушень вимовної норми (5 із 43: все  – тричі); 2) у середині 

слова: ядро – 66,6% (64 із 96): й невблаганно , дивляться , шовк 

, згуків , смислів ; 28,1% становить периферія (27 із 96): і повні , 

невже , ковтнула , утомився , виповняла , 

на людинознавчій ; 3) на межі слів: 41,1% випадків – периферія 

(7 із 17): побачив село , начало в людині ; 29,4% становили 

відхилення від норми (5): вона все , просторів все ; 4) у кінці 

слова переважає вокалізація (ядро) – 94,7% випадків (54 із 57): серед нив 
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, будинків , ротів , мов . Особливості вимови диктора 

відзначено в Табл. В.3 Додатка В. 

2. Вимова [j] і [г]. У мовленні диктора більшість виявів належить 

до ядра діапазону варіативності в межах норми: при вимові [j] це простежено 

в 73,2% випадків (129 зі 176: спиняє , починається ), а при вимові [г] –

у 93,6% (59 із 63): третього , Коцюбинського , українського . 

Відхилення від орфоепічних норм: по-перше, траплялися поодинокі випадки 

зяяння, пов’язаного з утратою щілинної витримки [j] (26,7%, 47 випадків), 

наприклад: пориває , з кожної , твої , набиває , філософії 

, засвоєним ; по-друге, елізія [г] у закінченнях зафіксована 

здебільшого в швидкому темпі мовлення (15 випадків: до вісімнадцятого 

, Яворського ), проте трапилося й 4 випадки вимови в середньому 

темпі (6,3%, 4 з 63): філософського , до емблематичного , 

надзвичайного , радянського . 

3. Вимова [и]. Диктор здебільшого дотримується орфоепічних норм 

вимови цього звука (35 із 50, 70%): такий , тріски , проте у мовленні 

диктора зафіксовано й відхилення від вимовних норм, що пов’язані з заміною 

українського звука [и] на звук [і], наприклад, у словах яких , киплять , 

з тонких , характеристики , загальнолюдський , 

Горбацький . Це явище простежено в 30% випадків (15 із 50), при цьому 

93,3% відхилень (14) трапилися в позиції кінця слова. 

4. Вимова звукосполуки [шч]. У мовленні диктора переважає вимова 

цієї сполуки відповідно до орфоепічної норми, що зафіксована у 96,8% випадків 

(31 із 32): що таке , про що , дощу , ще ; порушення вимовної 

норми трапилося лише в одному випадку (хіба що ): воно було спричинене 

вимовою [ч’] й асиміляцією за місцем і способом творення і за м’якістю. 

Відхилення від орфоепічної норми при вимові звукосполуки [шч] були 

зафіксовані ще в 4 випадках у швидкому темпі мовлення (у вищезгаданих 

, що  – двічі). 



155 

5. Вимова [ч’] перед голосними, окрім [і]. У мовленні диктора 

простежується послідовне дотримання орфоепічних норм у 90% випадків вимови 

в середньому темпі (73 з 81): наче , текуча , нічого  – тричі, кричить 

, чую . 

6. Асиміляція за глухістю. У мовленні диктора переважають вияви ядра 

діапазону варіативності в межах норми – вони становили 41,2% випадків вимови 

(26 із 63): спакувати , із сателітами , з тонких , і від того 

, скрізь , погляд ; 31,7% випадків (20) фіксують порушення 

вимовних норм. При цьому 90% відхилень припадають на повну асиміляцію 

за глухістю (18 випадків): звідки , загадковим , камікадзе , тоді 

ж ; переважає повна асиміляція на межі слів (33%, 6 із 18). За дослідженням 

Л. Українець, у консонантній системі української мови є тенденція до посилення 

ступеня асиміляційних процесів за глухістю, що іноді призводять до повного 

оглушення дзвінких у певних комбінаторно-фонетичних умовах. Якщо в умовах 

асиміляційних процесів оглушення знаходиться в межах 100%, тоді йдеться 

про фонологічне чергування, яке не руйнує значення слова, тому аналізована 

фонема є певним чином тотожною попередній і може бути розглянута як її 

факультативний варіант [111, с. 24–25]. 

Периферія діапазону варіативності в межах норми в сполуках дзвінкий + 

глухий приголосний у мовленні диктора зафіксована в 26,9% випадків (над полем 

, діалог , у безконечних , безпомічні , розпач , 

відтінками ); це здебільшого неповна асиміляція в середині слова (8 із 14, 

57,1%): хребти , й глибше , тобто , книжка . 

7. Асиміляція за м’якістю. У мовленні диктора на ядро діапазону 

варіативності в межах норми припадає 81,9% випадків (59 із 72): самотній 

, безвладність . Відхилення від вимовної норми простежено 

в 18% від загальної кількості випадків (13): тих вітряків , при цьому 

46,1% цих виявів (6 із 13) пов’язані з пом’якшенням губних приголосних 

перед м’якими: б’є , солом’яних , обняли . 
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8. Асиміляція за місцем і способом творення. Ядро діапазону 

варіативності в межах норми в середині слів становили 58,1% виявів (50 із 86): 

тче  – тричі, від себе , під самі , замкнуться . Порушення 

орфоепічних норм здебільшого пов’язані з повною асиміляцією за місцем і 

способом творення у зазначеній позиції (це 70,8% від усієї кількості відхилень, 

17 із 24): людського , звідси , спадщини , підстав , під час 

, загальнолюдський ; відсоток відхилень порівняно з ядром 

діапазону варіативності становить 27,9% (24 з 86), а периферія – 13,9% (12 із 86). 

Диктор здебільшого дотримується всіх орфоепічних норм української 

літературної вимови, а поодинокі вияви порушень вимовних норм можуть бути 

спричинені швидким темпом мовлення, а також інтерферентним впливом 

російського мовлення. Зважаючи на характеристику, можна зробити висновок, що 

мовлення диктора ПНП відповідає нормам українського літературного мовлення. 

Диктор РСМ. У КУТУМ використано три аудіозаписи прочитаних 

фрагментів художніх текстів загальною тривалістю 14 хв. 93 сек.: два аудіофайли 

фрагмента новели М. Коцюбинського ―Intermezzo‖ (на основі них створено 

2 анотаційних файли: один – із використанням у транскрипції кириличної графіки 

та ще один – із використанням кириличної і латинської графіки); один звукозапис 

фрагмента тексту ―Філософія Григорія Сковороди‖ з книги В. Горського ―Історія 

української філософії: курс лекцій‖ (створено анотаційний файл із використанням 

кириличної і латинської графіки в транскрипційних записах). 

Темп мовлення диктора часто варіює – від повільного до середнього та 

швидкого. Мовець РСМ має чітку вимову, дотримується інтонаційного 

увиразнення важливих відрізків тексту. У мовленні диктора переважають 

заповнені паузи (вони становили 15,13% звучання). Незаповнених пауз 

простежено значно менше (4%). 

Серед індивідуальних особливостей у мовленні диктора виявлено поодиноке 

явище заміни звукосполуки [хв] на [ф], що є свідченням впливу діалектної 

вимови (наприклад, у цій синтагмі: ). Інше спостережене 

явище – це чергування [т′] із [ч’] у синтагмі врешті стаю . 
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Характеристика особливостей мовлення диктора 

1. Особливості вимови звука [в] у позиціях вокалізації. Діапазон 

варіативності в межах норми: ядро (вокалізація [в]) становить 53,6% усіх виявів ‒ 

81 зі 151: шовк , згуків , спокійно в зелених , в житі ; 

периферія (губно-зубна вимова [в] у позиціях вокалізації) ‒ 28,4% випадків 

(43 зі 151): дивляться в небо , немов табун , не впаде ; 

у 13,2% випадків (20) зафіксовано відхилення від норми (повне оглушення [в] 

до [ф] унаслідок губно-зубної вимови [в], а також дії регресивної асиміляції 

за глухістю): все  – 6 випадків. Вияви діапазону варіативності в межах норми, а 

також порушення норми, розподілені за позиціями в слові: 1) на початку слів 

у мовленні диктора РСМ переважають порушення вимовної норми 

(41,9% випадків – 13 з 31): в селі  (двічі), в твоїй , всередину , всю 

, в собі ; 35,4% (11) становить периферія (власне , а врешті , 

я все ) і 22,6% випадків (7 із 31) ‒ ядро (власного , врешті ); 

2) у позиції середини слова більшість виявів належать до ядра (60,8% – 42 із 69): 

навчальним , Ковалевського , і невблаганно , і завжди 

; 30,4% (21) ‒ це периферія діапазону (навколо ); 3) у кінці слів 

здебільшого трапляється вокалізація [в] (ядро ‒ 60%, 12 із 20): років , чув , 

і хапав , вусів ; 40% належать до периферії (8): будинків , ротів 

, кольорів , кров ; 4) на межі слів значна частина виявів належить 

до ядра (77,27% – 17 із 22): приходив той , більше вмістити 

, увійду в безлюдні , немов перлину ; периферія 

становить 13,63% випадків (3): мене втомили , почув тиші . 

Ознайомитися з особливостями вимови диктора можна в Табл. В.4 Додатка В. 

2. Вимова сполуки [шч]. У мовленні диктора вимова сполуки 

приголосних [шч] переважно відповідає нормі (76% випадків – 19 із 25): що маєш 

, що ти мене , що таке . 24% (6 випадків) становила 

повна асиміляція за місцем і способом творення в сполуці [шч], яку трактуємо як 

порушення орфоепічної норми, наприклад, що мчали , повне вщерть 

. 
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3. Вимова [г] та [j]. У середньому темпі мовлення диктора фіксуємо 

переважання виявів, що належать до ядра діапазону варіативності в межах норми: 

це стосується вимови [г] у закінченнях слів (78,9%; 30 із 38): найзначнішого 

, у сільського , власного , а також вимови [j] 

(80,3% випадків – 53 з 66): Григорія , життєвої , розмаїтості 

, свої . До відхилень від норми належать: 1) явище зяяння, 

спричинене елізією [г], зафіксоване в 21% випадків (8 із 38): Лубенського , 

п’ятдесятого , власного , людського ; 2) явище елізії [j] 

у позиції між голосними, що трапилося в 19,6% виявів (13 з 66): філософія , 

позиції , а починається , дихаєш . 

4. Вимова [и]. При середньому темпі мовлення диктора 80% випадків 

(20 із 25) фіксують вимову цього звука за орфоепічними нормами в кінці слів 

(такий , на широкий , по глибоких , дрібненьких ); 

трапилися лише 5 випадків вимови [і] замість [и] в аналогічних позиціях (20%), 

які вважаємо відхиленнями: міських , якийсь , такий , стежки . 

5. Асиміляція за глухістю. У мовленні диктора переважають порушення 

орфоепічних норм, що становлять 53,6% випадків (37 із 69). При цьому в 42% цих 

випадків спостережено повну асиміляцію за глухістю (29): аж киплять , 

на берег , твій погляд , із них 48,2% – 14 виявів на початку слів і 

37,9% (11) ‒ у середині слів (розпач , близьких , стежки ). 

Діапазон варіативності в межах норми: периферія (вимова, пов’язана з неповною 

асиміляцією за глухістю в позиції середини слова, позиція кінця слова тощо) 

становила 27,5% (19): розтяли , безконечні , а ядро ‒ 17,4% усіх 

випадків вимови (12 виявів): легка , із тобою , із сателітами 

, з тонких , від того , посад . 

6. Асиміляція за м’якістю. Більшість виявів цього явища в мовленні 

диктора відповідає орфоепічним нормам, тобто належить до ядра діапазону 

варіативності в межах норми: у 81% випадків (18 із 22) зафіксовано обов’язкову 

асиміляцію за м’якістю (від нього  – двічі, жадні , самотнім , 

в безлюдні ), а в 18% (4) ‒ нормативне збереження твердості: дрібні 
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, непотрібні . Відхилення від норми становили 18,1% від загальної 

кількості випадків (4); у 50% цих виявів зафіксовано відхилення у вимові губних: 

там ячмінь , б’є . 

7. Асиміляція за місцем і способом творення. У мовленні диктора РСМ 

переважає повна асиміляція, що відповідає орфоепічним нормам (54,5% випадків 

– 36 із 66): посувається , хилиться , зміяться , дивляться 

; при цьому в 16% випадків (5 із 30) зазначене явище взагалі не відбувається 

(навіть сліди , від цього , невідступно , тче  – 

тричі). Вияви відхилень від вимовних норм становлять 45,4% (30 із 66): поруч 

зі мною , бруд свого , повідчиняти , людського , 

врешті . 

8. У мовленні диктора зафіксовано сім випадків неправильного 

наголошування слів, зокрема: кала тання  замість [калата н':а], ха ти  

замість [хати ], ха тки  замість [хатки ], ячмéнів  замість [jачме
и
н'і ў], 

ві вса  і  замість [в’іўса ], попли сти  замість [поплисти ], пшениці  

 замість [пше
и
ни ц'і]. У решті випадків диктор дотримується 

акцентуаційних норм української літературної вимови. 

Загалом мовлення цього диктора характеризується невеликою кількістю 

відхилень від орфоепічних норм (ідеться про порушення вимовних норм 

асиміляції за глухістю та неправильне наголошування слів); такі вияви можуть 

бути спричинені швидким темпом мовлення, економією вимовних зусиль, а також 

інтерферентним впливом російського мовлення. Згідно з характеристикою, 

мовлення диктора РСМ відповідає нормам українського літературного мовлення. 

Диктор БОВ. У КУТУМ використано 6 аудіозаписів загальною тривалістю 

22 хв. 33 сек.; це уривки прочитаних диктором художніх текстів: 

п’ять аудіофайлів фрагментів творів М. Коцюбинського (три звукозаписи 

оповідання ―Ялинка‖ з використанням кириличної й латинської графіки, 

два аудіозаписи новели ―Intermezzo‖ з використанням кириличної й латинської 

графіки), а також один звукозапис добірки ―Неймовірні факти про Україну‖ 

(анотаційний файл із використанням кириличної й латинської графіки). 
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Диктор постійно дотримується середнього темпу мовлення. За якістю 

мовлення є точним, зрозумілим, чітким і виразним. У мовленні диктора є 

достатньо велика кількість пауз, але вона логічно виправдана зміною темпу й тону 

мовлення, що надає більшої виразності тексту. Значно частіше в мовленні диктора 

трапляються заповнені паузи (вони становлять 16,98% звучання аудіотекстів), 

незаповнені паузи простежені в 3,9%. 

У мовленні диктора БОВ трапилися поодинокі випадки художньої емфази, 

яку можна простежити за емфатичним наголосом (див. Рис. 3.29). 

 

Рис. 3.29 Емфатичний наголос у синтагмі ―дай мені спокій‖ 

Серед індивідуальних особливостей у диктора БОВ спостережено лише 

поодиноке явище вимови ретрофлексного одноударного [ɽ] – наприклад, 

у синтагмі свою жорстокість . 

Характеристика особливостей мовлення диктора: 

1. Особливості вимови звука [в] у позиціях вокалізації. У мовленні 

диктора переважає вокалізація [в] у відповідних позиціях, що належить до ядра 

діапазону варіативності в межах норми (72,4% випадків – 228 із 315): повівав 

, вкрите , грав на сонці , налазив за комір . Часто 

трапляються вияви периферії, пов’язані з губно-зубною вимовою [в] у позиціях 

вокалізації, що становлять 20,9% від загальної кількості (66): по всьому , 

слухав ревучі , навколо і в мені ; також спостережено 

кілька випадків повного оглушення [в] до [ф] унаслідок губно-зубної вимови [в] 
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(4,7%; 15): а коли все , за всі , всі люди . Вияви діапазону 

варіативності в межах норми, а також порушення норми, розподілені за позиціями 

в слові: 1. На початку слів: ядро ‒ 64% (48 із 75): взяв сокиру , в білу 

сорочку ; периферія ‒ 20% випадків (15), наприклад: врешті , враз 

, в лісі , в хату , вранці ; відхилення від норм вимови [в] 

становлять 16% виявів (12 із 75), наприклад: встановлені , в тисячу 

, всього , в своїй , всі , в печі , в садку . 2. У середині 

слів до ядра належать 64,7% (66 випадків): повний , автор , непевність 

, працівниками , Шевченку , найдовший ; 

до периферії ‒ 30,3% випадків (31): завжди , зовсім . 3. Кінець слова: 

у 96,5% випадків (110 зі 114) відбувається вокалізація (ядро діапазону 

варіативності): метрів , років , кілометрів , летів , будинків 

, ротів . 4. На межі слів переважають вияви периферії (66,6% – 16 із 24): 

тільки власне , існування входить , мов повітря , 

жадні влазять , ти влазиш , почув тиші ; до ядра 

потрапляють 16,6% випадків вимови (4): із найбільшою в світі , 

оголосив “Конституцію прав і свобод…” , землю 

в камінь , і брав мене , і хапав бричку . Отже, диктор 

здебільшого дотримується орфоепічних норм вимови [в]. Докладно ознайомитися 

з особливостями вимови диктора можна в Табл. В.5 Додатка В. 

2. Вимова звукосполуки [шч]. Вияви, які зараховуємо до ядра діапазону 

варіативності в межах норми, у мовленні диктора БОВ становили 78,84% випадків 

(41 із 52): що він , страховища , щось тріснуло . 

Зафіксовано також і асиміляцію за місцем і способом творення в поєднанні 

з асиміляцією за м’якістю у цій сполуці, що є відхиленням від норми 

(33,3% випадків вимови ‒ 11 із 33): що збився , не щастя , що вона 

, ще снігу , щось зірвало . 

3. Вимова [j]. Ядро діапазону варіативності в межах норми при вимові 

цього звука становило 65,6% випадків (21): складає , вимагає , 

не стає , про Україну , конституції , Ігнатієм , 
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у Києві . Також у мовленні диктора трапилося явище зяяння внаслідок 

утрати щілинної витримки [j] (здебільшого в дієслівних формах), що є 

відхиленням від вимовної норми (34,4% випадків ‒ 11): витягує , 

кінчається , починається , поздоровляють , насувається 

; український , станція , дев’ятсот , зеленої . 

4. Вимова [ч] перед голосними, окрім [і]. У мовленні диктора БОВ 

переважає тверда вимова [ч] у відповідних позиціях, що належить до ядра 

діапазону варіативності в межах норми (74,2% – 112 зі 151): Прокоповичем 

, тисяча , Хрещатик , чуже , ніщо , чорних , 

як хочу , незліченних . Лише в 25,8% випадків (39 зі 151) 

зафіксовано вимову пом’якшеного алофона [ч] ‒ порушення вимовної норми: 

тільки ще , ти хочеш , на час , через вікна , 

ти хочеш бути , чужі голоси . 

5. Асиміляція за глухістю. Диктор дотримується орфоепічних норм 

в 47,7% випадків (54 зі 113): якраз половина , од холодного , 

звідти . Відхилення від норм трапилися в 25,6% випадків (29 зі 113): на берег 

, не постеріг ; 23,8% (27) стосуються неповної асиміляції 

приголосних, що є виявом периферії діапазону варіативності в межах норми (сніг 

, щоб хоч , і не постеріг ). Вияви діапазону варіативності 

в межах норми, а також порушення норми, згруповані за позиціями в слові: 

1. На початку слів зафіксовано переважання виявів, що належать до ядра 

(64,3% випадків – 27 із 42): з половиною , з тобою , із сміттям 

, з краю ; 28,5% (12) становили відхилення від вимовних норм (повне 

оглушення [в] до [ф]): в тисячу , всього . 2. У кінці слів більшість виявів 

стосуються периферії (неповної асиміляції за глухістю) ‒ 56% випадків (15 із 29): 

дав сторчака в сніг , білів сніг , і не постеріг ; 

нормативне збереження дзвінкості в цій позиції (ядро) трапилося 

в 41,3% випадків (12): погляд , замітав сніг , поїхав назад . 

3. У середині слів ядро становить 41,9% виявів (13 із 31): слизька , дужчав 

, звідти , нешвидко , од холодного ; 32,2% випадків 
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вимови в цій позиції (10 із 31) характеризуються наявністю порушень 

орфоепічних норм: незчисленних , здригався , обсипаний 

, без шапки , від шевця , втомився , крутився 

, заблудивсь ; вияви периферії зафіксовано в 25,8% випадків 

(8): між Сімферополем , запобігти , завезти , 

одягся , ближче . 4. На межі слів переважають відхилення від норми 

(45,5% випадків – 5 з 11): Бог приказав , й подався в садок ; 

вияви периферії теж виявилися частотним явищем у цій позиції (36,3%, 4 із 11): 

назад по дорозі , коли б хоч , сніг посипавсь , 

коли б ще . Отже, у мовленні диктора дотримання й порушення 

вимовних норм є майже збалансованими за частотою вживання. 

6. Асиміляція за місцем і способом творення. Диктор дотримується 

орфоепічних норм вимови зазначеного явища в 64% випадків (64 зі 100): 

найкоротша , на кістці , поруч зо мною , метушаться 

, замкнуться . Відхилення від норми становили 33% (33 зі 100), 

серед них: 1) відсутність зазначеної асиміляції (21% відхилень, 7 випадків) – 

повідчиняти , двадцять , перед цим ; 2) порушення 

перебігу зазначеної асиміляції (45,4%, 15) – громадський , 

чотирнадцятому , під золотою , під землею , 

п’ятнадцяти . До периферії діапазону варіативності в межах норми 

зараховуємо 3 спостережені вияви (3%): приб’ється , ворушиться , 

насувається . 

7. Асиміляція за м’якістю. У мовленні диктора простежено переважання 

відхилень від вимовних норм, які трапилися в 60% випадків (27 із 45): квітня 

, дужчав ; при цьому 81,4% цих відхилень (22 із 27) відбувались 

у сполуках губних приголосних із наступним м’яким або напівпом’якшеним: 

п’ять , п’ятого , п’ятдесят , здригався , дрібні, 

непотрібні , п’ятнадцяти , зовсім . Дотримання 

орфоепічних норм зафіксовано в 40% виявів (18 із 45): пам’ятники , 

трембіта , від нього , самотнім , жадні . 
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Загалом мовлення диктора характеризується незначною кількістю відхилень 

від орфоепічних норм (ідеться про асиміляцію за глухістю, за способом і місцем 

творення та за м’якістю); такі явища в мовленні можуть бути пов’язані зі впливом 

орфографії, законом економії вимовних зусиль та інтерферентним впливом 

російської вимови. Згідно з цією характеристикою, мовлення диктора БОВ 

відповідає нормам українського літературного мовлення. 

Звичайно, в аналізі мовлення дикторів неможливо було охопити всі 

орфоепічні норми та діапазон їх варіативності в межах літературної норми, тому 

ми схарактеризували найбільш типові вияви. Провівши кількісні підрахунки 

з’ясованих виявів вимови на підставі аналізу мовлення дикторів, ми визначили 

відсоткове співвідношення вимови, що відповідала орфоепічним нормам 

української літературної вимови, та відхилень у мовленні дикторів. Отримані дані 

наведено в Таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Вияви мовленнєвих явищ в основних дикторів 

 

Вияв явища 

Вокалізація 

[в] 

Нормативна 

вимова [j] 

(відсутність 

елізії) 

Асиміляція 

за глухістю 

Асиміляція 

за місцем 

і способом 

творення 

Асиміляція 

за м’якістю 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(ядро) (%) 

 

61% 

 

74,5% 

 

34% 

 

47% 

 

65% 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(периферія) (%) 

 

30,5% 

 

– 

 

36% 

 

11% 

 

– 

Відхилення 

від норми (%) 

 

8,5% 

 

25,5% 

 

30% 

 

42% 

 

35% 

 

Отже, вияви, що відповідають орфоепічним нормам (ядро діапазону 

варіативності в межах норми), переважають у сполуках, сприятливих 

для асиміляції за м’якістю (65%), при вимові [в] у позиціях вокалізації (61%) та 

вимові [j] ‒ 74,5% (маємо на увазі відсутність елізії [j] у позиції між голосними). 

Вияви периферії діапазону варіативності в межах норми домінують при перебігу 
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асиміляції за глухістю ‒ 36% (вони пов’язані з неповною асиміляцією в позиції 

середини слів та кінця слова), при цьому до ядра належать 34% випадків вимови. 

Також у значній кількості виявів мовленнєвих явищ зафіксовано губно-зубну й 

губно-губну вимову [в] у позиціях вокалізації (30,5% випадків), що трактуємо 

як периферію діапазону варіативності в межах норми. У сполуках, сприятливих 

для асиміляції за глухістю, переважає вимова за орфоепічними нормами (47%), 

але саме у виявах цього явища зареєстровано найбільше відхилень від норм – 

42%. 

3.6.3. Додаткові диктори 

Диктор ВСП. До КУТУМ внесено 2 фрагменти аудіозаписів диктора 

загальною тривалістю 1 хв. 56 сек. (прочитано уривки текстів із книги ―Доля 

гончаря‖). Для вказаних аудіотекстів створено 2 анотаційних файли (перший файл 

тривалістю 57,8 сек.; другий файл тривалістю 59 сек.). Ці файли були використані 

на початковому етапі створення КУТУМ для вироблення основних засад 

транскрибування українського мовлення в програмі ELAN; їх обсяг невеликий, 

тому неможливо зробити висновки про реальну кількість відхилень порівняно 

з вимовою, що відповідає орфоепічним нормам, на такому матеріалі. 

Темп мовлення диктора – середній; мовлення характеризується інтонаційною 

виразністю, вимова чітка й зрозуміла. У мовленні диктора переважають заповнені 

паузи (8,35% звучання), хоча незаповнених пауз теж простежено чимало (5,5%). 

Індивідуальних особливостей вимови у диктора ВСП не спостережено, так само 

як і вживання емфатичного наголосу. 

Характеристика особливостей мовлення диктора: 

1. Особливості вимови звука [в] у позиціях вокалізації. Диктор 

дотримується орфоепічних норм вимови вокалізованого алофона фонеми [в] 

(ядро діапазону варіативності в межах норми) у позиції кінця слова 

у 62,5% випадків (5 із 8): був малий , не ходив , і ще був , 

вже умів , а біля возів . Вияви периферії, пов’язані з губно-

зубною вимовою [в] у позиціях вокалізації, у загальній кількості вимовлених 

сполук становлять 25% (5 із 20), наприклад: довжелезний , розставлені 
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, були в той час , а гончарів понаходить , шкетів 

. У мовленні диктора трапилося 5 випадків повного оглушення [в] до [ф] 

(унаслідок губно-зубної вимови [в], а також дії регресивної асиміляції 

за глухістю) та ще чотири – неповного (усього – 9 із 20, 45%), наприклад: все  

(тричі), всякий , всіх ; бо вважав себе , пишався , 

а біля возів , незважаючи на всі . Отже, цьому диктору 

притаманна губно-зубна вимова [в], що спричиняє оглушення [в] до [ф] 

(при цьому переважає повне оглушення, що становить 62,5%, 5 із 8). Детальна 

інформація про особливості вимови диктора вміщена в Табл. В.6 Додатка В. 

2. Вимова [j]. У мовленні диктора ВСП зафіксовано переважання елізії 

[j] (5 із 9 – 55,5%) у позиції між голосними, що є виявом порушень вимовної 

норми: три випадки трапилися в середині слів (на своїх , своїх , 

змагаємось ), два – у кінці слів (шестивідерної , чаплії ). 

До ядра діапазону варіативності в межах норми належать 44,4% встановлених 

виявів (чотири випадки): немає , продає , мріє , виграю . 

3. Вимова [и]. Диктор здебільшого дотримується орфоепічних норм 

вимови цього звука (це ядро діапазону варіативності в межах норми – 

52,9% випадків, 9 із 17): свистульки , пилки , бочки , бочонки 

, коробки , лаханки , кошики . Менш частотним 

у мовленні є явище заміни голосного [и] на голосний [і], яке є відхиленням 

від вимовних норм (зафіксовано лише в позиції кінця слова, 4 з 17 – 23,5%): 

всякий , таких  і , на Слобожанщині . До периферії 

діапазону варіативності зараховуємо звужену вимову [и] (чотири випадки, 23,6%): 

ярмарки , аж поки , сокири , діжки . 

4. Вимова [ч]. У мовленні диктора ВСП переважає тверда вимова [ч], 

властива українській літературній вимові (65,4%, 17 із 26): чого , перелічиш 

, хочеш , незважаючи , бочонки , час , ще . 

Порушення вимовної норми, а саме пом’якшення [ч] перед голосними, окрім [і], 

становить 34,6% випадків (9 із 26): гончарям , ще , до гончаря 

, гончарі , краще . 
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5. Асиміляція за м’якістю. Частотним явищем у мовленні диктора є 

порушення вимовних норм цього явища (15 із 23 випадків, 65,2%) – наприклад, 

пом’якшення приголосного [н] перед [ч], [ш]: гончарям , 

на Слобожанщині , інші , хоч до гончаря , шкетів як я 

, гончарі , таких, як я , краще . Відповідно, вияви ядра 

діапазону варіативності в межах норми зафіксовані в 34,7% випадків (8 із 23): 

гончарний , гончарні вироби , мріє . 

6. Асиміляція за глухістю. У мовленні диктора переважають відхилення 

від вимовних норм асиміляції за глухістю в усіх можливих позиціях – їх 

зафіксовано в 37,5% виявів (9 із 24): на початку слів (все , всякий , всіх ), 

у середині та на межі слів (дужче , аж поки , також своїх ), 

у позиції кінця слова (ряд ). Ідеться про повну асиміляцію за глухістю, яка 

встановлена в 62,5% випадків цього явища (5 із 8) і стосується оглушення [в] 

до [ф] (унаслідок губно-зубної вимови [в], а також дії регресивної асиміляції 

за глухістю). У 25% виявів (6 із 24) простежено неповну асиміляцію за глухістю, 

яку трактуємо як вияв периферії діапазону варіативності в межах норми (важко 

, також , діжки , коробки , посуд ). Відповідно, 

20,8% (5 із 24) від загальної кількості випадків належать до ядра діапазону 

варіативності: легше , з собою  і , посуд . 

7. Асиміляція за місцем і способом творення. Із двох прочитаних текстів 

лише в одному трапився єдиний випадок відхилення від орфоепічних норм 

(від свистунця ), що не є підставою для будь-яких висновків 

щодо цього явища в мовленні диктора. 

Можливо, указані особливості мовлення диктора спричинені інтерферентним 

впливом російської вимови, а також незначним діалектним впливом. 

Диктор ЛВМ. У КУТУМ використано один фрагмент аудіозапису 

спонтанного мовлення тривалістю 1 хв. 22 сек. (а саме парламентського виступу 

диктора ЛВМ, на момент запису – спікера Верховної Ради України); для цього 

аудіотексту створено один анотаційний файл, що містить транскрипцію 

з використанням кириличної й латинської графіки. Цей звукозапис опрацьовано 
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в нашому попередньому дослідженні, а до КУТУМ його долучено 

як експериментальний матеріал для вироблення принципів транскрипційного 

запису засобами IPA, оскільки обсяг файлу невеликий. 

Вимова диктора зрозуміла, але не завжди чітка, темп мовлення швидкий 

протягом усього аудіозапису. Варто зазначити, що мовлення диктора добре 

розпізнається в комп’ютерних програмах для синтезу мовлення (хоча це 

спонтанне мовлення), що свідчить про порівняно невелику кількість орфоепічних 

відхилень від норм та про чіткість і правильність артикуляції. Паузи в мовленні 

диктора короткі, здебільшого незаповнені (22,6%), що може бути пов’язано 

з якістю аудіозапису; у заповнених паузах (вони становили лише 3%) 

спостерігаємо характерні для спонтанного мовлення звуки-заповнювачі (вокальні 

сполуки з [е]). Індивідуальні особливості вимови у мовленні диктора не виявлено. 

Характеристика особливостей мовлення диктора 

1. Особливості вимови звука [в] у позиціях вокалізації. Навіть 

у швидкому темпі мовлення диктор послідовно дотримується орфоепічних норм, 

що стосуються вокалізації [в] (це простежено у 88,23% випадків, 15 із 17): 

шановні , знаходимося в процесі , підстав , вноситься 

, Верховного . 11,76% (2) становили випадки вимови губно-зубного 

[в] на початку слів, які є виявами периферії діапазону варіативності в межах 

норми: вноситься , в десять . 

2. Вимова [j] і [г]. У мовленні диктора переважають порушення 

вимовної норми звука [j] (75% випадків, 9 із 12) – спостережено зяяння внаслідок 

елізії [j] у закінченнях слів: фракції , Віталія ; головуючий , 

оголошується ; при цьому 77% цих виявів (7) трапилися в позиції кінця 

слова (соціалістичної , свої , фракція , з поданою ). 

Також фіксуємо в мовленні диктора ЛВМ елізію [г]: 66,66% випадків (4 з 6) 

репрезентують відхилення від орфоепічних норм вимови цього звука (Верховного 

), із них 75% (3) трапляються в середині слів (розгляд  ‒ двічі, 

до розгляду ). Явище елізії окремих голосних звуків фіксуємо й 
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при звертанні на ім’я та по батькові: у трьох випадках простежено просторічну 

вимову (Васильович , Федоровича , Миколайович ). 

3. Вимова [ч]. Пом’якшення [ч] перед голосними (окрім [і]), що є 

порушенням орфоепічної норми, трапилося в усіх випадках вимови (три вияви: 

Федоровича , зачекайте , не бачу ). Можливо, це явище є 

характерною особливістю мовлення диктора ЛВМ. До речі, Л. Прокопова й 

Н. Тоцька зазначали, що вживання пом’якшеного і напівпом’якшеного алофонів 

приголосної фонеми /ч/ ([ч′] і [ч’] відповідно) під впливом російського мовлення 

є найпоширенішою особливістю вимови в галузі українського консонантизму [95, 

с. 21]. 

4. Вимова [и]. Тричі в тексті трапилася вимова звука [і] замість [и] 

після [к]: таких , а оскільки , трошки . 

5. Тричі в тексті спостережено діалектне явище заміни звукосполуки 

[хв] на [ф] у зв’язку з їх поплутанням: хвилин . 

6. Асиміляція за місцем і способом творення. У мовленні диктора 

зафіксовано порушення вимовних норм у позиції середини слова 

у 81,81% випадків (9 із 11): на тридцять  і , від соціалістичної 

, що , підстав . У чотирьох випадках (44,44% відхилень) 

у сполуці [с′т′] приголосний [т′] переходить у [с′], утворюючи подовжений [с′:], 

тобто відбувається прогресивна асиміляція за способом творення (комуністів – 

 і ); подібне явище спостерігаємо в сполуці [с′ц′], де приголосний 

[ц′] переходить у [с′], утворюючи подовжений [с′:]: місця  (двічі). Очевидно, 

що сильний вплив на ці вияви здійснює швидкий темп мовлення і економія 

вимовних зусиль. Докладно ознайомитись з особливостями вимови диктора 

можна в Табл. В.7 Додатка В. 

7. Асиміляція за глухістю. 60% випадків (3 з 5) становлять ядро 

діапазону варіативності в межах норми (відповідно , з поданою , 

від ), а вияви периферії (неповне оглушення дзвінких приголосних, 40%) 

трапляються у позиції середини слова (у зв’язку ) та за умови редукції 

голосного звука (будете ). 
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8. Асиміляція за м’якістю. У 50% випадків диктор дотримується 

орфоепічних норм вимови – ці вияви належать до ядра діапазону варіативності 

в межах норми (2 із 4): народні , у зв’язку . Наведемо й зафіксовані 

випадки відхилень від вимовних норм: п’ятдесят , народні . 

За дослідженням Л. Прокопової й Н. Тоцької, найбільша варіативність вимови, 

особливо в спонтанному мовленні, спостерігається внаслідок дії асиміляції 

за м’якістю. Асимілюватися можуть усі передньоязикові зубні перед будь-якими 

пом’якшеними чи напівпом’якшеними приголосними; також асиміляції може й 

не бути усупереч нормам (вплив орфографії) [95, с. 24]. Це явище спостережено й 

у дослідженні автора дисертації. 

Отже, можна зробити висновок, що відхилення від орфоепічних норм, які 

трапляються в мовленні диктора, імовірно спричинені швидким темпом та 

спонтанністю мовлення, економією вимовних зусиль, інтерферентним впливом 

російської вимови і впливом діалектного мовлення. Варто зазначити, що 

спонтанне мовлення загалом характеризується більшою кількістю порушень 

вимовних норм порівняно з підготовленим або читаним мовленням. 

Проаналізований аудіозапис має невеликий обсяг, отже, неможливо зробити 

загальні висновки щодо вимови диктора ЛВМ. Імовірно, у середньому темпі 

мовлення ми б змогли простежити значно меншу кількість порушень орфоепічних 

норм; у такому разі мовлення диктора ЛВМ можна було б вважати взірцем 

українського літературного мовлення. 

Диктор БОП. У КУТУМ використано один аудіозапис спонтанного 

мовлення диктора тривалістю 37 сек., у якому містяться короткі біографічні дані 

зазначеного мовця (отже, він репрезентує розмовно-побутовий підстиль 

розмовного стилю мовлення). Для цього звукозапису створено один анотаційний 

файл, що містить транскрипцію з використанням кириличної графіки. До КУТУМ 

цей аудіозапис долучено як експериментальний матеріал для вироблення 

принципів створення анотаційного файлу й транскрибування усного мовлення 

в комп’ютерній програмі ELAN. 
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Темп мовлення диктора швидкий протягом усього запису. Паузи у мовленні 

диктора короткі, переважно заповнені (7% звучання), незаповнених пауз 

зафіксовано трохи менше (5,7%); у заповнених паузах спостерігаємо характерні 

для спонтанного мовлення звуки-заповнювачі (вокальні сполуки з [е]). Вимова 

диктора зрозуміла, але не завжди чітка, що спричинено швидким темпом і 

спонтанністю мовлення. Індивідуальні особливості у мовленні диктора БОП 

не траплялися. Аудіозапис мовлення диктора містить 72 фонетичні слова, із них 

81,9% (59) вимовлено відповідно до орфоепічних норм літературної вимови. 

Характеристика особливостей мовлення диктора 

1. Особливості вимови звука [в] у позиціях вокалізації. У мовленні 

диктора спостережено вияви периферії діапазону варіативності в межах норми, 

пов’язані з губно-зубною вимовою [в] у позиціях вокалізації (чотири випадки): 

у середині слова (двічі: навчалася , Павлівна ) і на межі слів 

(років жила , наполягав мій ). Відхилення від норми (повне 

оглушення [в] до [ф] унаслідок губно-зубної вимови [в] перед [с], а також дії 

регресивної асиміляції за глухістю) трапилися на початку двох слів (в своєї , 

в селі ), неповне оглушення зафіксовано на початку одного слова (в такому 

). При цьому виявлено три випадки вимови за орфоепічною нормою (це 

ядро діапазону варіативності в межах норми): в місті , розмовляти , 

російськомовне . Отже, зважаючи на отримані результати, у цьому 

аудіозаписі переважають вияви периферії (40%, 4 випадки), а ядро й відхилення 

від норм становили по 30% відповідно. 

2. Вимова [г] і [j]. У мовленні диктора зафіксовано випадки порушень 

вимовних норм (ідеться про зяяння внаслідок елізії вказаних звуків). Зокрема 

переважає елізія [г] (75%, у 3 із 4 фонетичних слів): з першого , 

одинадцятого , другого . При вимові [j] більшість виявів (4 – 57,14%) 

репрезентують ядро діапазону варіативності в межах норми (в українській 

, українською , до Києва , Києві ), однак трапилися й 

випадки елізії цього звука внаслідок утрати щілинної витримки [j] – 

у 42,85% (3 з 7 випадків): і своєю , української , українську . 
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3. Вимова [ч]. У мовленні диктора всі зафіксовані вияви відповідають 

орфоепічним нормам української літературної вимови (в усіх восьми фонетичних 

словах): навчалася , тисяча , на Хмельниччині , 

викладачем , незвично , оточенні , і почути . 

4. Асиміляція за глухістю. У мовленні диктора БОП зафіксовано 

переважання випадків порушень вимовних норм (80% – 4 з 5): три вияви повної 

асиміляції за глухістю трапилися на початку слів (абсолютно , в своєї 

, в селі ), один випадок неповної асиміляції – на межі слів (жити 

в такому ). Отже, більшість відхилень від норм пов’язані 

з оглушенням [в] до [ф] унаслідок дії регресивної асиміляції за глухістю та губно-

зубної вимови [в] (75%, 3 з 4). 

5. Асиміляція за місцем і способом творення. Двічі у мовленні диктора 

трапилися випадки порушень вимовних норм у середині слів (одинадцятого 

, дев’ятсот ); інших виявів у тексті не було. 

6. Асиміляція за м’якістю. 50% випадків (1) становила вимова 

відповідно до орфоепічних норм (природнім ), а інші 50% (1) – це 

відхилення від норм (пом’якшення [в] перед [j]): дев’ятсот . 

Усі вказані особливості мовлення диктора спричинені швидким темпом і 

спонтанністю мовлення (звідси й більша кількість відхилень від орфоепічних 

норм), економією вимовних зусиль, а також імовірним інтерферентним впливом 

російської вимови. Тривалість проаналізованого звукозапису невелика, отже, 

неможливо зробити загальні висновки щодо вимови диктора БОП. Можна 

спрогнозувати, що в середньому темпі мовлення диктор переважно дотримується 

орфоепічних норм вимови. У Таблиці 3.2 можна ознайомитись з особливостями 

вимови диктора. 
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Таблиця 3.2 

Вияви мовлення диктора БОП 

Явище Темп 

мовлення 

Відхилення від норми Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(ядро) 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 

 

швидкий 

[апс(оу)л'Утно] 

[ж(ие)лА ф свИĭ] 

[ф сел'І] 

[жИти (вф) такОму] 

[с_пЕршоо]  

 

‒ 

 

BOP1.wav 

Асиміляція 

за м’якістю 

 

швидкий 

 

[д(еи)в’jацОт] 

[пр(ие)рОд'н'ім]  

‒ 

BOP1.wav 

Асиміляція 

за місцем  

і способом 

творення 

 

 

швидкий 

[од(ие)нАд'ц'тоо] 

[д(еи)в’jацОт] 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

BOP1.wav 

Вимова 

губно-

зубного 

варіанта [в] 

у позиції 

вокалізації 

 

 

швидкий 

[ж(ие)лА ф свИĭ] 

[ф сел'І] 

[жИти (вф) такОму] 

[ў_м’іс'т'і] 

[розмоўл'Ати] 

[рос'іĭс'комОўне] 

 

[пАвл'івна] 

[рОк’ів] 

[навчАлас'а] 

[напол'агАв м’іĭ] 

 

BOP1.wav 

 

 

Елізія 

 

 

швидкий 

[од(ие)нАд'ц'тоо] 

[дрУоо] 

[с пЕршоо] 

[укриІн'с'ки] 

[і свуЕjу] 

[укриІн'с'ку] 

[кИj(еі)в’і] 

[ц'Ого] 

[крАjу ] 

[моjА] 

[укриjІн'с'к(оу)jу] 

[до кИj(еі)ва] 

[в укриjІн'с'кіĭ] 

 

 

- 

 

 

 

BOP1.wav 

 

Диктор БОБ. До КУТУМ внесено один аудіозапис диктора тривалістю 

19 сек., що містить читане мовлення (прочитані окремі речення, що належать 

до розмовного стилю мовлення). Цей файл був використаний на початковому 

етапі створення КУТУМ для вироблення основних засад транскрибування 

українського мовлення в програмі ELAN. На основі вказаного звукозапису 

створено один анотаційний файл, що містить транскрипцію з застосуванням 

кириличної графіки. 

Темп мовлення диктора середній протягом усього аудіофайлу. Мовлення 

диктора позбавлене інтонаційної виразності. Переважають заповнені паузи, що 

становили 12,6% звучання (незаповнені паузи трапилися в 3,3% випадків). 

Вимова диктора чітка й зрозуміла, він переважно дотримується орфоепічних норм 
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літературної вимови. Індивідуальних особливостей у мовленні диктора БОБ 

не спостережено. У мовленні вказаного диктора виявлено 13 порушень 

орфоепічних норм у 13 словах (із 30 фонетичних слів); 17 фонетичних слів (56%) 

відповідають вимовним нормам. Детальну інформацію щодо особливостей 

вимови диктора вміщено в Таблиці В.9 Додатка В. Далі подаємо опис порушень 

вимовних норм, спостережених у мовленні диктора БОБ. 

Відхилення від орфоепічних норм зокрема стосуються виявів асиміляційних 

процесів (наприклад, у позиції середини слова відхилення у сполуках, 

сприятливих для асиміляції за місцем і способом творення, становили 

83% загальної кількості (5 із 6): відзвук , відзвучати , відзнака 

, відзначаю , відсадити ). Що ж до порушень вимовних 

норм асиміляції за глухістю, фіксуємо лише 1 випадок у середині слова, що 

стосується повного оглушення [в] до [ф] унаслідок губно-зубної вимови [в] 

у позиціях вокалізації, а також дії регресивної асиміляції за глухістю (на все ). 

У мовленні диктора відзначаємо вимову пом’якшеного приголосного [ч’] 

перед голосним (окрім [і]) в усіх випадках (на початок , відзначаю 

, чує , відзвучати , вручили ) – можливо, це характерна 

особливість мовлення диктора БОБ, яка теж є виявом відхилень від норм. Також 

у мовленні диктора БОБ простежено порушення вимовних норм у сполуках, 

сприятливих для асиміляції за м’якістю (в одному з двох випадків: необхідно 

). Варто відзначити й явище елізії [j] між голосними, яке трапилося 

в одному випадку з трьох (33,3%) – невідомої , але мелодії , 

мелодія ; отже, більшість виявів вимови [j] відповідають орфоепічним 

нормам. 

Можливо, усі вказані особливості мовлення диктора спричинені 

інтерферентним впливом російської вимови. Зважаючи на те, що відхилення 

від орфоепічних норм траплялися в середньому темпі, мовлення диктора БОБ 

не можна визнати взірцем української літературної вимови. 

Диктор КСВ. До КУТУМ внесено два аудіозаписи диктора загальною 

тривалістю 22 сек., що містять читане мовлення (прочитані окремі речення, що 
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належать до розмовного стилю мовлення); на основі вказаних звукозаписів 

створено 2 анотаційних файли (по одному для кожного аудіотексту), що містять 

транскрипцію з застосуванням кириличної графіки. Ці аудіофайли були 

використані на початковому етапі створення КУТУМ для розроблення основних 

засад транскрибування українського мовлення в програмі ELAN. 

Темп мовлення диктора є середнім протягом усього аудіозапису. Диктор 

чітко і виразно читає текст, переважно дотримується орфоепічних норм, проте 

вимова диктора в деяких випадках позбавлена інтонаційної виразності. 

У мовленні диктора не виявлено індивідуальних особливостей; встановлено 

переважання незаповнених пауз (16% звучання), заповнених пауз зафіксовано 9%. 

У першому аналізованому файлі міститься 13 фонетичних слів, у них 

трапилося 3 відхилення від вимовних норм, що становили 23%; у другому 

аудіофайлі також було 13 фонетичних слів, в яких виявлено 7 порушень 

орфоепічних норм (53,84%). Отже, із 26 фонетичних слів, вимовлених диктором, 

у 10 зафіксовані відхилення від норм (38,46%) ‒ див. Табл. В.10 Додатка В. Далі 

подаємо огляд порушень вимовних норм у мовленні диктора КСВ. 

Найчастотнішими є випадки порушення орфоепічних норм при асиміляції 

за місцем і способом творення (6), половина з них спричинені повною 

асиміляцією за глухістю в середині слова (відсадити , відсвяткувати 

, відсидиш ); у решті випадків асиміляція за місцем і способом 

творення не відбувається (відсоток , відзначаю , відзолити 

). Іншим відхиленням від норми, яке двічі трапилося у мовленні диктора, 

була вимова пом’якшеного варіанта звука [ч] ([ч’]) перед голосними (крім [і]): 

на початок , відзначаю . У сполуках, сприятливих для асиміляції 

за м’якістю, 66% випадків (2 з 3) репрезентували ядро діапазону варіативності 

в межах норми аналізованого явища (сьогодні , студентів ); 

відхилення зафіксовано лише в слові необхідно . Також у мовленні 

диктора трапився один випадок елізії [j] між голосними (не відвідує ), що 

є порушенням вимовної норми. 
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Тривалість аудіозаписів диктора КСВ дуже незначна, 22 сек., при цьому 

порівняти вказані явища з нормами літературної вимови важко, адже матеріалу 

недостатньо. Можливо, усі вказані особливості мовлення диктора спричинені 

інтерферентним впливом російської вимови. 

Провівши кількісні підрахунки виявів вимови у мовленні дикторів, 

аудіозаписи яких слугували для порівняння з мовленням основних дикторів, ми 

змогли отримати інформацію про відсоткове співвідношення виявів, що 

відповідали орфоепічним нормам української літературної вимови, та відхилень 

від цих норм в аудіозаписах, тривалість яких була більше 30 сек. Також потрібно 

врахувати, що два аудіозаписи містили спонтанне мовлення в швидкому темпі, 

яке неможливо трактувати з погляду орфоепічних норм літературної вимови, 

застосовуваних для середнього темпу й підготовленого мовлення. Саме тому 

при підрахунках до уваги взято лише записи читаного мовлення в середньому 

темпі, у яких фонетичні явища представлені в достатній для аналізу кількості. Ми 

змогли встановити, що вияви асиміляції за м’якістю відповідали орфоепічній 

нормі у 50,2% вимови трьох дикторів (ВСП, БОБ і КСВ). Решту фонетичних явищ 

можна було проаналізувати лише у вимові одного з дикторів – зокрема, диктора 

ВСП: вокалізацію [в], яка є ядром діапазону варіативності в межах літературної 

вимовної норми, зафіксовано в 62,5% випадків у позиції кінця слова (вияви 

периферії, тобто вимови губно-губного й губно-зубного [в], при цьому становили 

25% випадків); частка спостережених відхилень від норми при асиміляції 

за глухістю – 37,5% (периферія – 25%, ядро – 20,8% випадків); у мовленні 

диктора ВСП частотним визначено явище елізії [j] між голосними (55,5%), що 

також є порушенням літературної вимовної норми. У мовленні диктора БОБ 

спостережено 83% виявів відхилень від орфоепічних норм у сполуках, 

сприятливих для асиміляції за місцем і способом творення. 

3.7. Опції пошуку в Корпусі українського транскрибованого усного 

мовлення 

Пошукові опції на веб-вузлі прототипу КУТУМ. Для здійснення пошуку 

в прототипі КУТУМ необхідно відкрити його HTML-версію в будь-якому веб-
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браузері в автономному режимі (без доступу до мережі Інтернет). По-перше, 

користувач може шукати слова в прочитаному дикторами тексті (наприклад, 

у тексті ―Доля гончаря‖ Я. Падалки знайдено 9 результатів пошуку слова 

―гончар‖, виділених у тексті – див. Рис. 3.30). Пошук здійснюється за допомогою 

натискання сполучення клавіш Ctrl+F (подібно до звичайного пошуку на веб-

сторінці у веб-браузері). 

 

Рис. 3.30 Пошук слова ―гончар‖ у тексті ―Доля гончаря‖ у прототипі КУТУМ 

Для здійснення пошуку в HTML-версії анотаційного файлу конкретного 

аудіозапису диктора теж використовується сполучення клавіш Ctrl+F. Наприклад, 

на Рис. 3.31 показано результати пошуку слова ―було‖ в анотаційному файлі 

звукозапису диктора ВСП. Користувач може шукати слова в орфографічному 

записі та в транскрипції (у цьому разі – із використанням кириличної графіки). 

За допомогою натискання на гіперпосилання з цифрами (вони означають часовий 

інтервал тривалості синтагми) можна прослухати конкретну синтагму. 

 

Рис. 3.31 Пошук слова ―було‖ в HTML-версії анотаційного файлу запису 

диктора ВСП у прототипі КУТУМ 
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Пошукові опції в інструменті Trova на сайті КУТУМ. Для здійснення 

пошуку в КУТУМ на сайті The Language Archive користувач застосовує функцію 

. Ця функція уможливлює пошук анотаційних даних 

як в усьому корпусному масиві (при активації головної гілки метаданих Corpus 

of the Transcribed Ukrainian Speech), так і в межах аудіозаписів конкретного 

диктора (при активації гілки метаданих цього диктора) [189]. 

Є три види опцій пошуку в інструменті Trova: 

1. Підрядковий пошук (Substring Search) – це найпростіший вид пошуку; 

для його здійснення необхідно лише ввести символи/слова, які потрібно шукати; 

на Рис. 3.32 показано результати пошуку звука [dz] у КУТУМ у вигляді 

конкордансу (ця функція перегляду результатів встановлена за замовчуванням). 

Жирним шрифтом виділено знайдений звук, а курсивом – контекст синтагми, 

де знаходиться результат пошуку (за замовчуванням встановлено позначку 

4 одиниці, цю цифру можна змінювати в меню ―Context size‖). Після завершення 

пошуку можна змінити cпосіб перегляду результатів, обравши потрібну функцію 

зі списку в меню ―Action‖: 1) частотний список, відсортований за анотацією 

(в алфавітному порядку за першою літерою анотації); 2) частотний список, 

відсортований за частотою вживання одиниці; 3) перегляд знайденої одиниці 

в транскрипції (користувач обирає конкретний результат пошуку, вибирає 

в списку цю функцію і має можливість переглянути цю анотацію в програмі 

Annex); 4) перегляд знайденої одиниці в дереві корпусу (потрібно обрати 

конкретний результат пошуку, а потім – цей режим; користувач буде 

перенаправлений до метаданих гілки корпусу, де знаходиться вказаний результат 

пошуку); 5) збереження результатів запиту (користувач обирає необхідний 

формат збереження даних та поля для експорту у вигляді таблиці Microsoft Excel). 

За словами розробників на форумі The Language Archive, інструмент ще 

потребує вдосконалення, тому не всі пошукові запити можуть бути здійснені – 

у такому разі програма зупиняє пошук на позначці 0.10% (це пов’язано 

з довжиною запиту) [154]. 
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Рис. 3.32 Інтерфейс результатів підрядкового пошуку [дз] 

у КУТУМ в інструменті Trova 

 

2. Пошук на одному рівні анотації (Single Layer Search). Способи перегляду 

в цьому типі пошуку такі самі, як і при підрядковому пошуку. Перевагою цього 

інструмента є збереження історії пошукових запитів. Для КУТУМ найзручнішими 

виявилися два режими пошуку із запропонованих розробниками: 1) режим 

Annotation: він подібний до підрядкового пошуку, але обмежений пошуком 

на одному рівні анотації – зокрема на Рис. 3.33 показано приклад пошуку слова 

―snow‖ на рівні Translation_EN; 2) режим N-gram over annotations: на Рис. 3.34 

зображено пошук сполуки ―# snow‖ на рівні анотації Translation_EN у цьому 

режимі (знак # у таких запитах позначає довільне слово, а кожен елемент сполуки 

відокремлюється пробілами); у результаті знайдено іменниково-прийменникові 

сполуки, дієслівні форми, прикметниково-іменникові словосполучення та ін., а це 

дає можливість досліджувати сполучуваність окремих слів. 

 

Рис. 3.33 Пошук слова ―snow‖ на одному рівні анотації (режим Annotation) 
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Рис. 3.34 Пошук сполуки ―# snow‖ на одному рівні анотації 

(режим N-gram over annotations) 

 

3. Пошук на кількох рівнях анотації (Multiple Layer Search) – це найбільш 

розширений пошук у Trova, проте для КУТУМ дуже важко сформулювати 

коректний запит (як для невеликого за обсягом корпусу). У цьому режимі доречно 

робити невеликі запити (з двох слів) без обмежень для пошуку (no constraint), 

наприклад, як на Рис. 3.35 – тут зображено пошук слів ―батько‖ і ―мати‖, 

у результаті чого знайдено 4 відповідні анотації. 

 

Рис. 3.35 Інтерфейс результатів пошуку слів ―батько‖ і ―мати‖ 

в режимі Multiple Layer Search 

 

Пошукові опції в програмі ELAN. Для використання розширених 

пошукових можливостей необхідно застосовувати програму ELAN, оскільки тут 

користувачеві надана можливість одночасного прослуховування результатів 

пошуку та перегляду анотацій – на відміну від інструмента Trova. У комп’ютерній 
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програмі ELAN передбачено такі функції пошуку в анотаційних файлах у форматі 

*.eaf: 

1) пошук у межах одного анотаційного файлу та відповідне відображення 

отриманих результатів; 

2) пошук у кількох анотаційних файлах, розташованих в одній директорії 

(зокрема й в усьому корпусі), із можливістю структурувати пошуковий запит 

[204, с. 333]. 

Оскільки наш корпус є корпусом транскрибованого усного мовлення, 

актуальним є пошук фонетичних явищ у межах транскрипційних записів 

анотаційних файлів [86, с. 147]. 

Простий пошук у межах одного анотаційного файлу в програмі ELAN. 

Для здійснення простого пошуку в межах одного анотаційного файлу КУТУМ 

користувачеві необхідно зайти в меню ―Пошук‖ у режимі розмітки та обрати 

опцію ―Знайти (і замінити)‖. У результаті відкриється діалогове вікно ―Діалог 

пошуку‖ (див. Рис. 3.36 – приклад пошуку звука [н:]), у якому вказують необхідні 

критерії пошуку: врахування регістру знаків, у разі необхідності – інтервал 

пошуку анотацій за часовою шкалою, пошук на всіх рівнях анотацій (також 

можна шукати одиниці на конкретних рівнях) [86, с. 147]. Одиницями пошуку 

можуть бути символи, звуки, слова й словосполучення (у разі пошуку на всіх 

рівнях анотацій); при формуванні пошукового запиту важливо зважати 

на обмеження пошуку на обраному рівні: наприклад, при пошуку конкретного 

символу на рівні анотації Transcription IPA запит потрібно вводити тільки 

латинськими літерами. 

 

Рис. 3.36 Критерії простого пошуку в межах одного анотаційного файлу 
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Відображення результатів пошуку також відбувається в діалоговому вікні 

―Діалог пошуку‖ (див. Рис. 3.37). На прикладі результатів пошуку звука [н:] 

бачимо, що в цьому вікні представлена така інформація: кількість анотацій, що 

містять зазначену одиницю пошуку (дві анотації); повний зміст кожної анотації, 

у якій знайдена вказана одиниця пошуку (відомості подано у транскрипційному 

записі, оскільки звук [н:] можна знайти лише в ньому); час початку, закінчення і 

загальної тривалості кожної анотації, що відповідає критеріям пошуку. Тобто, 

відображення результатів пошуку представлене у вигляді конкордансу. 

 
Рис. 3.37 Результати простого пошуку в межах одного анотаційного файлу 

 

Після почергового виконання кількох пошукових запитів за один сеанс 

користувач має можливість переглянути створену історію пошуку. Ця опція 

дозволяє здійснювати пошук у межах усіх уведених запитів. Результати 

пошукових запитів можна зберігати й експортувати у вигляді текстового файлу 

[86, с. 147]. 

Пошук у кількох анотаційних файлах у програмі ELAN. Для доступу 

до опції пошуку в кількох анотаційних файлах необхідно у відкритому 

анотаційному файлі зайти в меню ―Пошук‖ у режимі розмітки та обрати опцію 

―Пошук у кількох файлах EAF‖. У діалоговому вікні (див. Рис. 3.38) потрібно 

вказати добірку файлів, у якій буде здійснено пошук (усі файли обов’язково 

повинні бути розміщені в одній директорії), а також одиницю пошуку [86, с. 147]. 

Одиниці пошуку в кількох анотаційних файлах є тими самими, що й у межах 

одного файлу. 
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Рис. 3.38 Пошук у кількох анотаційних файлах 

Розгляньмо зображений на Рис. 3.39 приклад пошуку звука [о
у
] ((оу) – 

у наших позначеннях), де в діалоговому вікні результатів пошуку бачимо поля 

для відображення знайдених анотацій (зокрема серед них ‒ слово подумати 

): номер анотації по порядку – 51-й; назва файлу, де знаходиться 

результат пошуку (Kocubyns'kyj_Riznyk_2); рівень анотації, де міститься 

результат (у цьому разі – Transcription); перед/після: контекст знайденої анотації 

(заповнені паузи перед анотацією та після неї); результат пошуку одиниці 

(у вигляді транскрипції); час початку (00:00:54.939 сек.), закінчення 

(00:00:59.139 сек.) й тривалості анотації (00:00:04.200 сек.). Отже, відображення 

результатів пошуку подане у вигляді конкордансу, а загалом отримано 

93 результати пошуку в 82 анотаціях 52 файлів. 

 
Рис. 3.39 Результати пошуку (оу) в кількох анотаційних файлах 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Визначено, що для проектування корпусу усного мовлення необхідно 

спочатку напрацювати теоретичні засади створення моделі корпусу, потім 
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побудувати на їх основі прототип корпусу; після тестування технічних 

можливостей прототипу та його вдосконалення ресурс можна вважати 

повноцінним корпусом усного мовлення. 

2. У дисертаційній праці обґрунтовано сегментацію мовленнєвого 

сигналу на синтагми в комп’ютерній програмі ELAN для транскрибування 

аудіозаписів КУТУМ. Для синтагматичного членування аудіотексту 

запропоновано такі кроки: 1) визначення меж синтагми за паузами (основний 

критерій); 2) урахування синтаксичної будови синтагм; 3) визначення 

індивідуальних особливостей вимови диктора й урахування психофізіологічного 

аспекту породження мовлення; 4) застосування семантичного критерію 

(осмислення диктором змісту тексту в конкретній ситуації). 

3. Встановлено, що транскрибування українського усного мовлення 

в програмі ELAN має такі особливості: по-перше, потрібно спиратися 

на мовленнєвий сигнал і виявляти специфіку вимови дикторів; по-друге, протокол 

використання символів кириличної і латинської графіки необхідно адаптувати 

до технічних можливостей програми ELAN. Транскрипція IPA, що міститься 

в анотаційних файлах КУТУМ, дозволила узгодити Корпус із міжнародними 

фонетичними стандартами. 

4. З’ясовано, що прототип КУТУМ потребував удосконалення, зокрема 

виникла необхідність розширити анотацію за рахунок уведення ще одного рівня 

анотації з перекладом тексту англійською мовою, усунення неточностей 

у транскрипції та перейменування 17 аудіо- й анотаційних файлів. 

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

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

додати метадані (супутню інформацію про аудіофайли та анотаційні файли) 

у форматі CMDI; із цією метою використано спеціально створену розробниками 

The Language Archive комп’ютерну програму Arbil 2.6.1, призначену 

для побудови архіву даних, сумісного з сайтом The Language Archive. У КУТУМ 

метаданими є відомості про: 1) диктора (код диктора, що заміщує реальне ім’я 

диктора, – це перші літери прізвища, імені та по батькові); 2) дата створення 
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запису; 3) короткий опис аудіозапису (із зазначенням статі диктора); 4) місце 

розроблення проекту (Європа, Україна); 5) назва проекту (CTUS © 

Olena Plakhotnikova 2017); 6) тип мовлення – читане або спонтанне; 7) інформація 

про медіафайл та анотацію. 

6. Використання найновіших досягнень у дослідженні акустичних 

параметрів звуків (комп’ютерних програм Praat i ELAN) дозволило виявити 

типові для сучасного українського усного мовлення тенденції фонетичної 

варіативності норм літературної вимови. Проведений аналіз дає підстави вважати, 

що мовлення всіх п’яти основних дикторів, дібраних для створення КУТУМ 

(ДВМ, ГЛП, ПНП, БОВ і РСМ), у цілому відповідає визначеним критеріям аналізу 

мовлення дикторів (якість мовлення дикторів хороша, вимова чітка і виразна; 

у центрі уваги дослідниці перебували синтагми в повільному та середньому темпі 

мовлення; спостережено тільки поодинокі індивідуальні особливості мовлення 

дикторів ДВМ, БОВ і РСМ, що не впливали на якість мовлення) і нормам 

українського літературного мовлення. 

7. З’ясовано, що пошукові опції у прототипі КУТУМ на веб-вузлі, 

у КУТУМ на сайті The Language Archive та в комп’ютерній програмі ELAN 

задовольняють основні потреби досліджень фонетичної специфіки українського 

мовлення: забезпечено пошук усіх основних фонетичних одиниць – від алофона 

до цілої синтагми; пошукові запити можна структурувати за визначеними 

параметрами та зберігати результати пошуку в окремих файлах. 

 

Положення розділу викладено у публікаціях: 

1. Плахотнікова О. Використання програми Elan в роботі зі звукозаписами 

корпусу українського усного мовлення / Олена Плахотнікова // Українське 

мовознавство. – Харків, 2014. – Вип. 44. – Част. 1. – С. 238–243. 

2. Плахотникова Е. Ю. Особенности транскрибирования украинской устной 

речи в программе ELAN / Е. Ю. Плахотникова // Балтийский 

гуманитарный журнал. – 2015. – № 4 (13). – С. 40–43. 
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3. Плахотнікова О. Ю. Корпус українського транскрибованого усного 

мовлення: засади створення / Плахотнікова О. Ю. // Науковий вісник 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 

Серія: ―Філологічні науки‖. Мовознавство: Збірник наукових праць. – № 7. 

– Дрогобич, 2017. – С. 145–148. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вперше в Україні запропоновано загальні теоретичні та 

методологічні засади побудови корпусу українського усного мовлення, який 

водночас зумовив потребу дослідження типових для сучасного українського 

усного мовлення фонетичних виявів варіативності норм літературної вимови. 

Як результат – на базі дібраних і спеціально створених аудіозаписів, 

опрацьованих у комп’ютерній програмі ELAN, у лабораторії експериментальної 

фонетики Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка побудовано Корпус українського транскрибованого 

усного мовлення з такими його характеристиками: 

  фонетично анотований (для аудіофайлів КУТУМ сформовано анотації 

на основі розроблених принципів транскрипційного запису і з урахуванням 

особливостей програмного забезпечення); 

  дослідницький; 

  синхронний; 

  cтатичний (у перспективі – динамічний); 

  мультимедійний; 

  мономовний; 

  фрагментний. 

Усі аудіозаписи почленовано на синтагми (загальна кількість – 

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

мережі Інтернет на сайті The Language Archive Інституту психолінгвістики 

імені Макса Планка (м. Неймеген, Нідерланди) [189]. 

Колектив і актив лабораторії експериментальної фонетики Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

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

національного лінгвістичного університету взяли участь у створенні анотованої 

бази даних для Корпусу українського транскрибованого усного мовлення. 

Розроблену методику сегментації й аналізу мовленнєвого сигналу на базі 
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комп’ютерних програм ELAN і Praat було апробовано в навчальній практиці 

з експериментальної фонетики студентів 2 курсу спеціальності ―Прикладна 

лінгвістика‖ Інституту філології Київського національного університету 

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

Інституту філології (спеціальність ―Українська мова і література, іноземна мова‖) 

та Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність 

―Прикладна лінгвістика‖). 

Проведення дослідження уможливило такі висновки: 

1. У запропонованій дисертаційній роботі описано теоретичні засади 

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

ELAN); ця універсальна модель може бути використана для побудови подібного 

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

2. Фонетично анотовані корпуси усного мовлення є більш складними 

для проектування порівняно з корпусами писемних текстів: передбачають 

графічну фіксацію особливостей мовлення дикторів у вигляді транскрипції. 

Застосування комп’ютерних технологій до мовленнєвого матеріалу свідчить 

про міждисциплінарний характер корпусних ресурсів. Для фонетичного 

анотування бази даних аудіозаписів КУТУМ розроблено принципи 

індивідуалізованого транскрипційного запису, адаптовані до комп’ютерної 

програми ELAN, із використанням: 1) спрощеної фонетичної індивідуалізованої 

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

фонетичної індивідуалізованої транскрипції на основі латинської графіки 

(для узгодження Корпусу українського транскрибованого усного мовлення 

з міжнародним фонетичним стандартом – Міжнародною фонетичною 

транскрипцією). 

3. 28 анотаційних файлів КУТУМ, створених із використанням комп’ютерної 

програми ELAN, пристосовані до пошукових можливостей цієї програми, а також 

до інформаційного пошуку за допомогою інструмента Trova на сайті 

The Language Archive і в прототипі КУТУМ на веб-вузлі. Зазначені опції пошуку 

задовольняють основні потреби досліджень фонетичної специфіки українського 
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мовлення: забезпечено пошук усіх основних фонетичних одиниць у кириличній та 

латинській графіці – від алофона до цілої синтагми; пошукові запити можна 

структурувати за визначеними параметрами та зберігати результати пошуку 

в окремих файлах. Спрощена фонетична індивідуалізована транскрипція на основі 

кириличної графіки міститься в усіх анотаційних файлах, а транскрипцію IPA 

застосовано в 17 анотаційних файлах. Для порівняння з транскрипційними 

записами в усіх анотаційних файлах уміщено орфографічний запис усного тексту, 

а в 17 анотаційних файлах також є переклад орфографічного запису англійською 

мовою, розроблений для інтернет-версії КУТУМ на сайті The Language Archive 

[189]. 

4. Апробація Корпусу українського транскрибованого усного мовлення була 

здійснена у формі аудитивного та акустичного аналізу усного мовлення дикторів, 

дібраних для створення корпусного ресурсу. Безпосереднє фонетичне 

дослідження проведено в комп’ютерних програмах ELAN і Praat (на часі питання 

впровадження онлайн-роботи з цими програмами, хоча існує можливість 

завантаження їх на комп’ютер користувача). Аналіз мовлення п’ятьох основних 

дикторів дав можливість виявити тенденції фонетичної варіативності в межах 

орфоепічних норм, зокрема таких: 

 вокалізація [в]: 

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

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

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

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

слова) – 8,5%; 

 вимова [j]: 

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

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

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

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

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

30%; 

 асиміляція за місцем і способом творення: 

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

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

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

норм (зокрема відсутність зазначеної асиміляції та зміни, спричинені 

асиміляцією за глухістю) – 42%; 

 асиміляція за м’якістю: 

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

вимовних норм – 35%. 

Отже, найширший діапазон варіативності у вимові дикторів виявляють: 

а) асиміляція за глухістю (36%); б) вокалізація [в] (30,5%). Найбільше відхилень 

від орфоепічних норм зафіксовано при асиміляції за місцем і способом творення 

(42% випадків). На нашу думку, отримані дані є наслідком впливу візуального 

образу тексту (―орфографічної вимови‖), економії вимовних зусиль, а також 

можливого інтерферентного впливу російської вимови в умовах асиметричного 

білінгвізму. Проведений аналіз дає підстави вважати, що мовлення п’ятьох 

основних дикторів характеризується широким спектром фонетичних 

особливостей (як типових для українського усного мовлення, так й 

індивідуальних) та в цілому відповідає нормам українського літературного 

мовлення. 

5. Здійснено спробу організації Корпусу українського транскрибованого 

усного мовлення як на електронних носіях інформації (прототип КУТУМ 

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

медіафайлів у форматі *.wav та анотаційних файлів *.eaf), так і в глобальній 
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мережі Інтернет (на сайті The Language Archive, Інститут психолінгвістики 

імені Макса Планка, м. Неймеген, Нідерланди) [189]. 

6. Матеріали бази даних Корпусу українського транскрибованого усного 

мовлення можуть бути використані в таких сферах корпусно базованих 

досліджень української мови: 

 для наукового аналізу сучасного стану фонетичної системи українського 

літературного мовлення (наприклад, для з’ясування частотності конкретних 

звуків у текстах, варіативності приголосних тощо); Корпус забезпечує 

інформаційний пошук із метою отримання статистичної інформації 

в орфографічних і транскрипційних записах у межах синтагм; 

 у лінгводидактиці – для укладання навчальних матеріалів з української мови 

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

для засвоєння норм сучасної української літературної вимови на уроках 

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

 у комп’ютерній лексикографії – при створенні мультимедійних орфоепічних 

словників української мови; 

 у соціолінгвістичних дослідженнях мовлення працівників і здобувачів 

сфери вищої освіти (для вивчення особливостей мовлення викладачів і студентів). 

Отже, на невеликому за обсягом матеріалі продемонстровано можливості 

повнотекстового корпусу українського усного мовлення. Корпус українського 

транскрибованого усного мовлення відкритий як для розширення й наповнення 

розробниками, так і для експлуатації користувачами; у перспективі плануємо 

наповнити Корпус новими аудіо- та відеозаписами із залученням інших дикторів. 

Надалі необхідно дослідити мовлення дикторів (зокрема індивідуальні 

особливості) на більшому матеріалі; зі збільшенням обсягу Корпусу прогнозуємо 

можливість розширення інформації про фонетичну варіативність норм сучасної 

української літературної мови. При зростанні Корпусу потрібно буде вести облік 

синтагм, транскрипційного словника, особливостей паузації в мовленні дикторів. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток A 

Документація Корпусу українського 

транскрибованого усного мовлення (КУТУМ / CTUS) 

 

У документації КУТУМ уміщено: загальну інформацію (вступ), відомості про авторські 

права, опис КУТУМ, інформування щодо методики створення анотаційних файлів для КУТУМ; 

теоретичні засади транскрибування аудіозаписів. Усі вищезазначені відомості 

супроводжуються ілюстративним матеріалом. 

 

Загальна інформація 

Корпус українського транскрибованого усного мовлення / КУТУМ (англ. – Corpus 

of the Transcribed Ukrainian Speech, CTUS) був створений О. Ю. Плахотніковою, здобувачем 

кафедри української мови та прикладної лінгвістики на базі лабораторії експериментальної 

фонетики (Інститут філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 

Результатом дослідження є дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук: ―Корпус українського усного мовлення: теоретичні засади побудови й основи 

практичного втілення‖ (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. О. В. Бас-Кононенко). 

У КУТУМ присутні три види даних для кожного файлу: дані медіафайлу (аудіозаписи 

читаного й спонтанного українського мовлення у форматі *.wav), анотаційні дані (анотації 

звукозаписів – анотаційні файли з розширенням *.eaf, які містять транскрипцію та 

орфографічний запис аудіотекстів), метадані (супутня інформація про аудіофайли та анотаційні 

файли). 

Структура метаданих кожного диктора в КУТУМ (на прикладі диктора БОБ): 1) диктор 

(код диктора, що заміщує реальне ім’я диктора, – це перші літери прізвища, імені та по батькові 

диктора – наприклад, диктор БОБ); 2) дата створення запису (у форматі рік–місяць–день: 2003–

04–12); 3) короткий опис звукозапису (із зазначенням статі диктора): диктор БОБ чоловічої 

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

5) назва проекту (CTUS © Olena Plakhotnikova 2017); 6) тип мовлення – читане або спонтанне 

(у цьому прикладі – читане українське мовлення); 7) інформація про медіафайл та анотацію 

(формується автоматично, тут зазначено формат та об’єм ресурсу). 

 

Відомості про авторські права 

Матеріали, використані в корпусі, надані носіями українського мовлення й авторами 

анотації за умови некомерційного використання інформації. Забороняється використання або 

публічне поширення цього матеріалу без дозволу куратора КУТУМ (О. Ю. Плахотнікова). 

Для цитування КУТУМ потрібно використовувати таке посилання: 

Плахотнікова О. Корпус українського транскрибованого усного мовлення [Електронний 

ресурс]/ The Language Archive. MPI Nijmegen. ‒ Режим доступу: https://hdl.handle.net/1839/00-

1390CD7C-579F-45F7-9B00-65A31FC980DF@view 

 

Опис КУТУМ 

Матеріалом дослідження слугували аудіотексти читаного й спонтанного українського 

природного монологічного усного мовлення, що в подальшому увійшли до бази даних Корпусу 

українського транскрибованого усного мовлення. Цей ресурс містить фрагменти аудіозаписів 
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загальною тривалістю 93 хв. 6 сек. (28 звукозаписів монологічного мовлення у *.wav-форматі, 

записаних від 10 дикторів; використано 26 аудіозаписів читаного мовлення і два ‒ 

спонтанного). Усі аудіотексти посегментовано на синтагми (загальна кількість ‒ 1813 синтагм). 

Частина матеріалів КУТУМ (17 аудіозаписів тривалістю 60 хв. 28 сек) представлена 

на сайті The Language Archive Інституту психолінгвістики імені Макса Планка (м. Неймеген, 

Нідерланди) [189]. Детальний опис цих файлів представлено у Таблиці А.1. 

Таблиця А.1 

№ Файл Опис 

1 BB_sentences 12.04.2003, 6 речень, читане мовлення, диктор БОБ (чол.) 

2 BOP1 25.07.2006, спонтанне мовлення, диктор БОП (жін.) 

3 BOV_Intermezzo1_1 29.06.2011, фрагмент тексту ―Intermezzo‖  М. Коцюбинського, 

читане мовлення, частина 1_1, диктор БОВ (жін.) 

4 BOV_Intermezzo1_2 29.06.2011, фрагмент тексту ―Intermezzo‖  М. Коцюбинського, 

читане мовлення, частина 1_2, диктор БОВ (жін.) 

5 BOV_Jalynka2 29.06.2011, фрагмент тексту ―Ялинка‖ М. Коцюбинського, 

читане мовлення, частина 2, диктор БОВ (жін.) 

6 BOV_Facts_about_Ukraine1 15.11.2014, фрагмент тексту ―Неймовірні факти про Україну‖, 

читане мовлення, частина 1, диктор БОВ (жін.) 

7 DV_Aura1 11.04.2007, фрагмент тексту ―Гуманітарна аура нації, або 

Дефект головного дзеркала‖ Ліни Костенко, читане мовлення, 

частина 1, диктор ДВМ (чол.) 

8 DV_Intermezzo1_1 11.04.2007, фрагмент тексту ―Intermezzo‖  М. Коцюбинського, 

читане мовлення, частина 1_1, диктор ДВМ (чол.) 

9 DV_Intermezzo1_2 11.04.2007, фрагмент тексту ―Intermezzo‖  М. Коцюбинського, 

читане мовлення, частина 1_2, диктор ДВМ (чол.) 

10 DV_Intermezzo2_1 11.04.2007, фрагмент тексту ―Intermezzo‖  М. Коцюбинського, 

читане мовлення, частина 2_1, диктор ДВМ (чол.) 

11 DV_Skovoroda 11.04.2007, фрагмент тексту ―Філософія Григорія 

Сковороди‖, читане мовлення, диктор ДВМ (чол.) 

12 RS_Skovoroda1 20.04.2007, фрагмент тексту ―Філософія Григорія 

Сковороди‖, читане мовлення, частина 1, диктор РСМ (чол.) 

13 RS_Intermezzo_2 20.04.2007, фрагмент тексту ―Intermezzo‖  М. Коцюбинського, 

читане мовлення, частина 2, диктор РСМ (чол.) 

14 SK_sentences_1 08.04.2003, 3 речення, читане мовлення, частина 1, диктор 

КСВ (жін.) 

15 SK_sentences_2 08.04.2003, 3 речення, читане мовлення, частина 2, диктор 

КСВ (жін.) 

16 SV_Destiny_of_a_potter_2 11.04.2007, фрагмент тексту ―Доля гончаря‖, читане 

мовлення, частина 2, диктор ВСП (жін.) 

17 SV_Destiny_of_a_potter_4 11.04.2007, фрагмент тексту ―Доля гончаря‖, читане 

мовлення, частина 4, диктор ВСП (жін.) 

 

Майже всі аудіозаписи, відібрані для КУТУМ (26 звукозаписів загальною тривалістю 

понад 89 хв.), належать до акустичного фонду лабораторії експериментальної фонетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка [86, с. 146]. Що ж до технічних 

умов запису, то з цією метою використано динамічний мікрофон Shure BG4.1 лабораторії 

експериментальної фонетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дібрані усні тексти були створені в різні роки (2003, 2006, 2007, 2011, 2014), тому 

відображають функціонування українського літературного мовлення протягом одного 
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десятиліття XXI століття. Також спеціально для КУТУМ у 2014 р. у лабораторії 

експериментальної фонетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

було здійснено додатковий запис тривалістю 2 хв. 24 сек. із залученням диктора – викладача 

Інституту філології (це прочитаний текст добірки ―Неймовірні факти про Україну‖, що 

репрезентує публіцистичний стиль). Ще один аудіозапис 2009 р. – диктора – депутата 

Верховної Ради України – було взято з бази даних нашого попереднього дослідження; він 

представляє спонтанне розмовно-офіційне мовлення (тривалість аудіотексту – 1 хв. 22 сек.) [86, 

с. 146; 79]. 

Загальні принципи добору аудіозаписів до КУТУМ: 

1. Щоб текстове наповнення корпусу було збалансованим, добір дикторів здійснено 

за кількома критеріями: 

а) за фахом: залучені диктори – це п’ятеро викладачів, одна аспірантка, двоє студентів, 

один актор та один депутат Верховної Ради України. Професійна належність дикторів пов’язана 

з публічним мовленням та філологією [86, с. 146]; 

б) за статтю: для КУТУМ використано аудіозаписи 6 дикторів жіночої статі та 4 чоловічої, 

загальна кількість дикторів – 10 [86, с. 146]. Детальніша інформація про дикторів міститься 

в Додатку Б; 

в) за віком: диктори належать до вікових груп: 18–25 р., 30–45 р. і 50–65 р. [86, с. 146]; 

г) за рідною мовою: українська є рідною мовою всіх дикторів [86, с. 146]; 

ґ) за діалектним впливом на вимову: у жодного з дикторів явища діалектного мовлення 

не простежуються систематично [86, с. 146]; 

д) за вищою освітою: усі диктори мають повну або неповну вищу освіту [86, с. 146]. 

2. Добір текстів здійснено відповідно до функціональних стилів мовлення. Фрагменти 

текстів, прочитані дикторами, належать до таких функціональних стилів української 

літературної мови: художній (твори М. Коцюбинського – оповідання ―Ялинка‖ та новела 

―Intermezzo‖; уривок із книги Я. Падалки ―Доля гончаря‖), науковий (текст ―Філософія Григорія 

Сковороди‖ із книги В. Горського ―Історія української філософії: курс лекцій‖), 

публіцистичний стиль (лекція Ліни Костенко ―Гуманітарна аура нації, або Дефект головного 

дзеркала‖; фрагмент інтернет-статті ―Неймовірні факти про Україну‖) [86, с. 146]. 

Для докладного ознайомлення з текстами див. Додаток Г. Спонтанне мовлення репрезентує 

розмовно-побутовий стиль (1 аудіозапис мовлення аспірантки Інституту філології) та розмовно-

офіційний (1 звукозапис мовлення депутата Верховної Ради України) [86, с. 146]. 

 

Методика створення анотаційного файлу КУТУМ у програмі ELAN 

Розроблену методику сегментації й аналізу мовленнєвого сигналу на базі комп’ютерних 

програм ELAN [154] і Praat [191] було апробовано в навчальній практиці з експериментальної 

фонетики студентів 2 курсу спеціальності ―Прикладна лінгвістика та англійська мова‖ 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

у межах спецкурсів студентів-магістрантів Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (спеціальність ―Українська мова і література, іноземна 

мова‖) та Київського національного лінгвістичного університету (спеціальність ―Прикладна 

лінгвістика‖). Вищевказана методика була вміщена в програму навчальної практики 

для студентів ІІ курсу спеціальності ―Прикладна лінгвістика та англійська мова‖, укладену 

в 2016 році у співавторстві з О. Зубань, З. Дудник і О. Бас-Кононенко [92]. 



217 

Ураховуючи технічні можливості програми ELAN, для створення анотаційного файлу 

нашого КУТУМ можна використати три режими роботи з п’яти наявних: режим розмітки 

(для формування рівнів анотації, визначення їхньої структури та ієрархії, а також уведення 

орфографічного запису тексту після сегментації мовленнєвого сигналу), режим сегментації 

(для сегментації мовленнєвого сигналу на синтагми) та режим транскрипції (для розроблення 

транскрипційних записів). Застосування інших передбачених у програмі режимів – режиму 

синхронізації (призначеного для синхронізації аудіо- та відеозаписів) та режиму міжрядкового 

редагування (використовується для структурного маркування) не виявилося актуальним 

для КУТУМ. 

Отже, можна передбачити чотири етапи створення анотаційного файлу аудіозапису 

для транскрибування аудіотекстів у програмі ELAN: 

1. На початковому етапі роботи з медіафайлом використовують режим розмітки 

(англ. Annotation mode). Цей режим є універсальним, установленим за замовчуванням; у ньому 

доступні майже всі функції програми. При першому відкритті медіафайлу в режимі розмітки 

перш за все потрібно визначити структуру рівнів анотації (лінгвістичних типів і стереотипів) і 

створити рівні анотацій із зазначенням їх ієрархії (кореневих рівнів і залежних), а також указати 

ім’я й прізвище учасника файлу (диктора) і експерта – автора анотацій [83, с. 241]. На Рис. А.1 

відображено структуру рівнів анотації в режимі розмітки, у якій відзначено кореневі та залежні 

рівні (Orthography – кореневий рівень, Transcription і Transcription IPA – залежні). 

 

 
Рис. А.1 Структура рівнів анотації та їх ієрархія в режимі розмітки 

 

Кореневий рівень анотації є головним, і зміни в ньому автоматично відображатимуться 

в залежних рівнях анотації. Назва лінгвістичного типу анотації має відповідати назві рівня 

анотації (наприклад, рівень Orthography і тип Orthography), а підбір стереотипу для кожного 

типу здійснюють з урахуванням залежності/незалежності анотації. Після створення 

лінгвістичних типів і стереотипів можна додати рівні анотації, кожен рівень отримає свій тип 

(наприклад, рівень Orthography ‒ тип Orthography). Важливо вказати ієрархічну залежність 

рівнів (визначити кореневий рівень і залежні), адже під час наступної роботи з файлом 

повністю змінити структуру та ієрархію рівнів неможливо [83, с. 241]. 

2. На другому етапі необхідно посегментувати мовленнєвий сигнал на синтагми та ввести 

анотації. Сегментування звукового потоку пропонуємо здійснювати в режимі сегментації 

(англ. Segmentation mode). Цей режим призначений для ручної сегментації мовленнєвого 

сигналу – швидкого й простого поділу мовленнєвого сигналу на короткі відрізки звучання. 

У такий спосіб у процесі сегментації експерт створює порожні анотації (без будь-якого тексту) 

для сегментів-синтагм, які потім будуть наповнені транскрипційними й орфографічними 
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записами (тобто нові анотації на залежних рівнях створюються автоматично ще 

при сегментуванні головного рівня в режимі сегментації) [220, с. 1559]. 

Звукова хвиля на осцилограмі допомагає зорієнтуватися експерту й знайти початок 

синтагми, мовленнєві паузи [83, с. 241]. Сегментацію сигналу користувач проводить 

з урахуванням отриманих знань про лінгвістично важливі звукові зміни в потоці мовлення [163, 

с. 5], тому уникнути суб’єктивності синтагматичного членування неможливо. 

За допомогою клавіатури користувач відзначає початок та кінець кожного сегмента; 

редагування сегментів доступне при використанні комп’ютерної миші [204, c. 14]. У вікні 

сегментації є два основні елементи – панель конфігурації і зона сегментації, пов’язана 

з часовою шкалою (див. Рис. А.2). Безперервна сегментація доступна лише для кореневих рівнів 

анотації і залежних рівнів із типом ―Included In‖; тільки такі рівні можуть бути відображені 

в зоні сегментації. Сегментація кожного рівня здійснюється окремо, тобто можна редагувати 

лише один рівень анотації за один сеанс [204, c. 265]. Із метою уникнення некоректного 

відображення анотацій після їх переміщення необхідно встановити у вкладці ―Параметри‖ 

режим зсуву у вкладці ―Поведінка при переміщенні анотацій‖ [85, с. 41]. 

 

 
Рис. А.2 Режим сегментації в комп’ютерній програмі ELAN 

 

Після сегментації здійснюють введення анотацій у режимі розмітки. Режим розмітки 

призначений для роботи з анотаціями, має опції перегляду, редагування й пошуку анотацій. 

У вікні режиму розмітки користувач має доступ до панелі меню, засобів перегляду, кількох 

переглядачів (щільності анотації, звукового сигналу, часової шкали), що показано на Рис. А.3. 

Переглядач часової шкали відображає тривалість анотацій, створених на різних рівнях анотації. 

Експерт може змінювати щільність перегляду анотацій та звукового сигналу за допомогою 

масштабу. У цьому режимі спочатку необхідно активувати рівень, до якого потрібно вводити 

анотацію (активований рівень набуває червоного кольору). На цьому самому етапі вводиться 

орфографічний запис файлу (по синтагмах) [83, с. 241]. 
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Рис. А.3 Режим розмітки в комп’ютерній програмі ELAN 

 

3. Розроблення транскрипційних записів у режимі транскрипції (англ. Transcription mode). 

Цей режим використовується для швидкого й зручного введення транскрипцій для попередньо 

створених порожніх анотацій; він дозволяє підвищити ефективність транскрибування звукових 

файлів під час роботи з великими масивами акустичної інформації. Тут анотації всіх рівнів 

мають вигляд великоформатної електронної таблиці для полегшення візуального сприйняття 

[85, с. 41]. Навігацію між комірками таблиці можна повністю здійснювати за допомогою 

клавіатури, а кожен сегмент прослуховувати окремо – у переглядачі звукового сигналу 

(щоб уважно добирати транскрипційні відповідники) [83, с. 241]. При першій активації режиму 

транскрипції користувач може налаштувати вигляд вікна відповідно до завдання дослідження. 

Кожна колонка таблиці співвідноситься з одним лінгвістичним типом анотації (наприклад, 

на Рис. А.4 бачимо два типи анотації – Orthography і Transcription). Тобто в режимі транскрипції 

передбачено, що користувач послуговується лінгвістичними типами для розрізнення видів 

інформації різних рівнів (отже, кожен рівень анотації повинен мати свій визначений 

лінгвістичний тип) [204, с. 251]. При активації певної комірки таблиці в переглядачі звукового 

сигналу починає відтворюватися його відповідний сегмент, що дозволяє користувачеві одразу 

ж створювати транскрипційний запис цього сегмента мовлення (тобто кожен фрагмент 

представляє анотацію на певному рівні). У діалоговому вікні анотації відсортовані відповідно 

до початкового часу звучання [204, c. 13]. 

Транскрипційні записи усного мовлення, створені на базі ELAN, систематично об’єднані 

з відповідним аудіозаписом за допомогою процесу ―time-alignment‖, що дозволяє легко шукати 

інформацію в архіві за допомогою опцій пошуку і прослуховувати частини записів, які 

відповідають конкретним результатам пошуку. У транскрипційних записах потрібно 

відображати реальну вимову диктора, увесь етап транскрибування проводиться вручну [85, 

с. 41]. 

При побудові КУТУМ у програмі ELAN обрано відображення рівня орфографічного 

запису як кореневого, якому підпорядковуються залежні рівні анотації, що містять спрощену 

індивідуалізовану фонетичну транскрипцію [85, с. 41]. Тобто, потрібно використовувати 
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трирівневу анотацію в кожному файлі у такій послідовності: 1) орфографічний запис 

аудіотексту з пунктуаційними знаками (рівень Orthography); 2) спрощену індивідуалізовану 

фонетичну транскрипцію українського мовлення засобами кириличної графіки (рівень 

Transcription); 3) спрощену індивідуалізовану фонетичну транскрипцію українського мовлення 

засобами латинської графіки відповідно до Міжнародного фонетичного алфавіту (рівень 

Transcription IPA). 

 

 
Рис. А.4 Анотований фрагмент КУТУМ у режимі транскрипції в програмі ELAN 

 

4. Перевірка запису в режимі розмітки. Перевірити правильність запису можна різними 

способами, зокрема в режимі розмітки у вікні ―Сіткаˮ: тут є можливість вибрати необхідний 

рівень анотації і побачити посегментні записи із зазначенням часу початку й закінчення 

фрагмента, а також його тривалості [83, с. 241]. 

 

Теоретичні засади створення транскрипції та аналізу мовлення дикторів 

1. Основні орфоепічні норми українського мовлення 

 

Основні вимоги до вимови голосних звуків українського мовлення: 

1. Усі українські голосні ([а], [о], [у], [е], [и], [і]) вимовляються повнозвучно як 

під наголосом, так і в деяких ненаголошених позиціях (наприклад, побічнонаголошених 

складах). 

2. Присутня редукція першого й другого ступенів ненаголошених голосних [е], [и] та [о] 

в окремих ненаголошених позиціях – наприклад, перед наголошеним складом. 

Основні вимоги до вимови приголосних звуків українського мовлення: 

1. Дзвінкі шумні приголосні в кінці складів, у кінці слів та на межі слів перед глухими 

приголосними зберігають свою дзвінкість (асиміляція за глухістю не відбувається), окрім таких 

випадків: 

 звук [г] у словах вогко, легко, кігті, нігті, дьогтю та похідних від них зазнає повної 

регресивної асиміляції за глухістю до [х]; 
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  звук [з] як префікс або прийменник перед глухими приголосними завжди повністю 

оглушується до [с]; 

 дзвінкі приголосні [б], [д], [ж] у складі префіксів і прийменників об, від, над, перед, під, 

між перед глухими приголосними зберігають свою дзвінкість (обсяг [ обс'аг], надплановий 

[над плановий], між країнами [м’іж_кра jінами]); 

 [з] у префіксах роз-, без-, через- перед глухими зазвичай зберігає дзвінкість у повільному 

й звичайному темпі мовлення, але можлива й паралельна вимова [роз
с
], [без

с
], [через

с
]; 

у швидкому темпі мовлення приголосний [з] здебільшого оглушується ([рос], [бес], [черес]) [89, 

с. 28]; перед [с] префікс роз- завжди вимовляється дзвінко [91, с. 12]. 

2.  Звук [в] ніколи не оглушується й не переходить у [ф]; у позиціях на початку слова 

перед приголосним, у кінці слова після голосного, у середині слова після голосного 

перед приголосним відбувається вокалізація [в] – цей звук переходить у нескладовий [ў], 

наприклад, вплив [ўп лиў], жовтий [ жоўтиĭ] [91, с. 12]. Звук [в] вимовляється як приголосний 

перед голосними – як губно-губний (вода [во да], вудка [ˈвудка]) та губно-зубний за місцем 

творення (вікно [в’ік но], вал [вал]). 

3. Повна регресивна асиміляція за місцем і способом творення відбувається у сполуках 

свистячих із шиплячими: [с]+[ш]→[ш:] (принісши [при
е
 нʹіш:и]), [з]+[ш]→[жш] (привізши 

[при
е
 в’іжши]), [з]+[ж]→[ж:] (безжурний [бе

и
 ж:урниĭ]), [з]+[ч]→[жч] (безчестя 

[бе
и
ж чесʹтʹа]), [з]+[ч]→[шч] (на початку слова, наприклад, зчепити [шче

и
 пити], 

[з]+[д ж]→[жд ж] (їжджу [ jіжд жу]), [ш]+[сʹ]→[сʹ:] (радишся [ ради
е
сʹ:а]), [ж]+[сʹ]→[зʹсʹ] 

(зважся [ звазʹсʹа]), [ч]+[сʹ]→[цʹсʹ] (мучся [ муцʹсʹа]), [ш]+[цʹ]→[сʹцʹ] (пляшці [ плʹасʹцʹі]), 

[ж]+[цʹ]→[зʹцʹ] (ложці [ лозʹцʹі]), [ч]+[цʹ]→[цʹ:] (дочці [до цʹ:і]) [113, с. 13‒14; 91, с. 14]. 

4. Повна регресивна асиміляція за місцем і способом творення відбувається у сполуках 

зімкнених передньоязикових [д], [дʹ], [т], [тʹ] із шиплячими [ж], [ш], [д ж], [ч]: [д]+[ж]→[д жж], 

[д]+[ш]→[д жш], [д]+[д ж]→[д ж:], [д]+[ч]→[д жч], [т]+[ч]→[ч:], [т]+[ш]→[чш] (швидше 

[ швид жше], відчути [в’і д жчути], тче [ч:е], коротше [ко рочше]) [89, с. 42; 91, с. 14; 113, 

с. 14]. 

5. Повна регресивна асиміляція за способом творення відбувається у сполуках зімкнених 

передньоязикових [д], [дʹ], [т], [тʹ] із свистячими [з], [зʹ], [с], [сʹ], [д з], [д зʹ], [ц], [цʹ]: 

[д]+[д з]→[д з:], [д]+[з]→[д зз], [д]+[с]→[д зс], [д]+[ц]→[д зц] (звідси [ зв’ід зси], відзвук 

[ в’ід ззвук]; [т]+[ц]→[ц:] (коритце [ко риц:е]), [т]+[сʹ]→[цʹ:] (зокрема це стосується 

правописного -ться у дієсловах, наприклад, учіться [у ч’іцʹ:а]) [89, с. 42; 91, с. 14; 113, с. 14]. 

6. У літературному мовленні відбувається повна регресивна обов’язкова асиміляція 

за м’якістю у сполуках передньоязикових [д], [т], [н] із наступними м’якими цієї групи ([дʹ], 

[тʹ], [нʹ]): дні [дʹнʹі], Індія [ інʹдʹіjа]. Факультативною є повна асиміляція за м’якістю у сполуках 

приголосних [з], [с], [д з], [ц] із наступними м’якими приголосними (крім [рʹ]) або 

напівпом’якшеними губними, особливо на межі морфем: стіна [сʹтʹі на], звір [зв’ір]. 

Приголосні [д], [т], [н], [л] теж можуть зазнавати факультативної повної асиміляції за м’якістю 

перед наступними м’якими приголосними [дʹ], [тʹ], [нʹ], [лʹ], [зʹ], [сʹ], [д зʹ], [цʹ], наприклад, 

злізти [ зʹлʹізти], сльоза [сʹлʹо за] тощо [89, с. 47]. Асиміляція за м’якістю не відбувається 

у сполуках твердих приголосних [д], [т], [н], [л] із наступними напівпом’якшеними й м’яким 

[рʹ] (молодші [мо лодш’і], тріснути [ трʹіснути]) і в сполуках задньоязикових [ґ], [к], [х], 

шиплячих [ж], [ш], [д ж], [ч], глоткового [г] й губних [б], [п], [в], [м], [ф] перед наступними 

м’якими і напівпом’якшеними (менші [ менш’і], гніт [гнʹіт]). 
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7. У середині та на межі слів глухі приголосні перед дзвінкими обов’язково зазнають 

повної регресивної асиміляції за дзвінкістю, наприклад: екзамен [е
и
ґ заме

и
н], ось де [ озʹ‿де]. 

8. У словах іншомовного походження літера ф позначає відповідний звук [ф]; заміна [ф] 

на [хв] і [х] ([хв’ілʹм], [ари
е
х мети

е
ка]), а також зворотне явище – вимова [хв] як [ф] ([фа лити], 

[ф’іст]), характерна для діалектного мовлення, є порушенням літературної норми [91, с. 12; 89, 

с. 33]. 

9. Приголосний [j] зазнає вокалізації й перетворюється на нескладовий [ĭ] в позиціях 

абсолютного кінця слів після голосних, на початку слова перед приголосним та в середині 

слова після голосного перед приголосним: синій [ синʹіĭ], йти [ĭти], прийми [ приĭми]. В усіх 

інших позиціях приголосний [j] вимовляється чітко й не зазнає жодних змін. 

10. Шиплячі звуки [ж], [ш] та африкати [д ж], [ч] вимовляються твердо і виступають 

напівпом’якшеними лише перед [і] [113, с. 12]. 

11. Губні приголосні [б], [п], [в], [м], [ф] вимовляються твердо в усіх позиціях, окрім позиції 

перед [і] та в словах на зразок цвях [цʹв’ах], дзвякнути [ д зʹв’акнути] й іншомовних словах 

(пюре [п’у ре], фюзеляж [ф’узе
и
 лʹаж]) [91, с. 12]. 

12.  Приголосний [р] завжди вимовляється твердо у кінці слів та складів (токар [ токар], 

гіркий [г’ір киĭ]); звук [рʹ] трапляється тільки перед [і] та на початку складу перед [а], [о], [у]: 

рівень [рʹіве
и
нʹ], вірю [в’ірʹу], трьох [трʹох], брязкати [ брʹазкати] [113, с. 12; 91, с. 13]. 

 

2. Таблиці позначень звуків за Міжнародною фонетичною транскрипцією (IPA) 

 
Рис. А.5 Таблиця голосних за IPA 

 

 
Рис. А.6 Таблиця приголосних звуків за IPA 
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Рис. А.7 Таблиця діакритиків за IPA   Рис. А.8 Надсегментні символи за IPA 

 

3. Таблиця відповідності символів, використаних для транскрипцій КУТУМ 

Таблиця А.2 

Відповідність кириличних і латинських символів 

(шрифт – Lucida Sans Unicode) 

 

Кирилиця 

 

Латинка 

 

UCS-коди латинки 

а ɑ 0251 

о o 006f 

у u 0075 

е е / ɛ 0065 / 025b 

и ɪ 026a 

і i 0456 

ĭ (012d)    0456, 032f 

(вокалізований й або 

нескладовий і) 

ў (045e)    0075, 032f 

(вокалізований) 

б b 0062 

б’ bʲ 0062, 02b2 

п p 0070 

пʼ pʲ 0070, 02b2 

д d 0064 
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дʹ dʲ 0064, 02b2 

т t 0074 

тʹ tʲ 0074, 02b2 

з z 007a 

зʹ zʲ 007a, 02b2 

с s 0073 

сʹ sʲ 0073, 02b2 

ш ʃ 0283 

шʼ ʃʲ 0283, 02b2 

ж ʒ 0292 

жʼ ʒʲ 0292, 02b2 

н n 006e 

нʹ nʲ 006e, 02b2 

й j 006a 

л l 006с 

лʹ lʲ 006с, 02b2 

м m 006d 

мʼ mʲ 006d, 02b2 

р r 0072 

рʹ rʲ 0072, 02b2 

 

 

 

в 

ʋ 028b (губно-зубний) 

w 0077 (губно-губний) 

    0075, 032f 

(нескладовий, 

вокалізований) 

вʼ ʋʲ 028b, 02b2 

к k клавіатурний 

кʼ kʲ клавіатурний, 02b2 

ґ g клав. Unicode-шрифт 

x x клавіатурний 

xʼ xʲ клавіатурний, 02b2 

г ɦ 0266 

гʼ ɦʲ 0266, 02b2 

ф f клавіатурний, 

фʼ fʲ клавіатурний, 02b2 

ц ts клавіатурні, 0361 

цʹ tsʲ клавіатурні, 0361, 02b2 
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ч tʃ клавіатурний, 0361, 0283 

чʼ tʃʲ клавіатурний, 0361, 

0283, 02b2 

(дз) dz клавіатурні, 0361 

(дзʹ) dzʲ клавіатурні, 0361, 02b2 

(дж) dʒ клавіатурний, 0292, 0361 

ʔ (глоткове зімкнення, 

наприклад, перед 

початковим голосним 

слова) 

ʔ  

0294 

>  ‿ 203f (приєднання) 

|  | 007c (пауза) 

ː ː 02d0 (довгота) 

дˡ / тˡ / кˡ dˡ / tˡ / kˡ 02e1 (латеральне 

розімкнення замість 

повного л) 

наголос – велика літера 

для голосного 

ˈ 02C8 (основний наголос) 

ˌ ˌ 02cc (побічний наголос) 

ʼ  02bc (знак пом’якшення, локальний стандарт) 

# знак паузи без вдиху 

## знак паузи із вдихом 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Інформація про дикторів 

 
№ Прізвище, ім’я, 

по батькові диктора 

Дата 

народження 

 

Місце народження 

 

Освіта 

1  

Бак Ольга Павлівна 

(диктор БОП) 

 

11.09.1982 

 

м. Київ 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

аспірантура Інституту філології 

2  

Бас-Кононенко 

Оксана Василівна 

(диктор БОВ) 

 

24.05.1963 

 

м. Київ 

 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

доцент, кандидат філологічних 

наук 

3 Богдан 

Богуславський 

(диктор БОБ) 

 

1984 

С. Краснознаменка 

Гадяцького району 

Полтавської області 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

студент Інституту філології 

4 Вакульчук Світлана 

Петрівна 

(диктор ВСП) 

 

13.11.1969 

С. Сновидів 

Бучацького району 

Тернопільської 

області 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, асистент кафедри 

5 Гнатюк Лідія 

Павлівна 

(диктор ГЛП) 

 

10.05.1959 

 

Місто Тростянець 

Сумської області 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, професор, доктор 

філологічних наук 

 

6  

Должиков Василь 

Михайлович 

(диктор ДВМ) 

 

09.06.1943 

С. Пристайлове 

Лебединського 

району Сумської 

області 

Київський театральний інститут 

імені  

І. Карпенка-Карого. 

Письменник, актор, ведучий 

7  

Кириченко Світлана 

Володимирівна 

(диктор КСВ) 

 

1982 

С. Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

району Київської 

області 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

студентка Інституту філології 

8  

Литвин Володимир 

Михайлович 

(диктор ЛВМ) 

 

28.04.1956 

С. Слобода-

Романівська 

Новоград-

Волинського 

району 

Житомирської 

області  

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 

історичний факультет. 

Народний депутат Верховної 

Ради України 

9  

Плющ Надія 

Прокопівна 

(диктор ПНП) 

 

17.07.1941 

С. Бобрик 

Ніжинського 

району 

Чернігівської 

області 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, доцент, кандидат 

філологічних наук 

10  

Різник Сергій 

Михайлович 

(диктор РСМ) 

 

02.01.1964  

С. Михайлівка 

Шаргородського 

району Вінницької 

області 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, доцент, кандидат 

філологічних наук 
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Додаток В. Вияви українського усного мовлення у дикторів 

Таблиця В.1 

Вияви мовлення диктора ДВМ 
Явище Темп 

мовленн

я 

Відхилення від норми Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(ядро) 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за 

глухістю 

середній 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

швидкий 
 

 
 

середній 
 

 
 

 

середній 
 

 

 
 

швидкий 
 

повільни

й 
 

середній 
 
 

 

 
 

швидкий 
 
 

повільни

й 

середній 
 
 

 

повільни

й 
 

 

середній 
 

 

 
 

швидкий 

[неˈдух] 

[ˈфсʹі] двічі 

[фклʹучно] 

[ˈфсе] 

 

 

 

 

 

[фклʹучно]  

[фпаˈдаje] 

 

 [дʹіаˈлох] 

[ˈфченʹːа] 

 

 

 

[ĭ_глИпше] 

[і(зс)_сучАсниками] 

[фсЕ] 

 

[з_притамАн:оjу] 

 

[ˈроcпач] 

  

[і(зс) тобоjу] 

[на  ˈбер(еи)х] 

[ˈ(вф)ходитʹ] 

[фсеˈредину] 

[утоˈми(вф)сʹа] 

 

– 

 

[утоˈми(вф)сʹа] 

 

[фсʹу] 

 

 

[хре(бт)ˈтиː] 

[фсе] 

 

 

– 

 

 

 

– 

[тобто] 

[ал(еи) ˈспершу] 
 [ванˈтаж] 

[ˈстерласʹа] 

[тʹажˈких] 

[ˈкнижка] 

[загадˈковим] 

[скаˈзати] 

[в’ідʹˈтʹінками] 

[тобто]  

[наˈприклад] 

 

[с цим] 
[сː(еи)мʼіˈнарʹіjі] 

[ˈс тисʹача] 
[поˈсад] 

 

[рАзом с тИм] 

[згАдка] 

[п’ідкрЕсл(еи)ноjу] 

 

[в’ідпов’ідАje] 

 

– 

 

[ˈпоглʹад] 

[спакуˈвати] 

[скрʹі(зʹсʹ)] двічі 

 

 

 

[одˈне с  тих] 
  

 [ˈпоjізд] 

 

 [ісʹ ˈцʹого] 
 

 

[с тонˈких] 
[л(еи)хˈка] 

 

[розʹтʹаˈли] 

[і вʼід ˈтого] 
 

 

 

– 

[і звиˈчаĭно (жш)] 

[ˈзб’і(гх)] 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

[і п(еи)даˈго(гх)] 

[дʹіаˈло(гх)] двічі 

 

 

 

[д'іалО(гх)]  

 

 

 

[д'іалО(гх)]  

 

[скрʹі(зʹсʹ)] 

 

 

[скрʹі(зʹсʹ)] 

 

 

 

 

[н(еи)(жш)чиˈсленːи

х] 

– 

 

[чи вʼі(дт)ˈпуститʹ] 
[чи ре(зс)ˈтулитʹ] 
[ў бе(зс)коˈнечних] 

– 

 

 

[шчо а(жш) 
кипˈлʹатʹ] 

[коˈли (жш) сʹоˈму] 
 

 

[ст(еи)(жш)ˈки] 

 

 

KostenkoDovzh

yk_Aura1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk.wav 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk_2.wav 

 

 

 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk1_1.w

av 

 

 

 

 

 

 

 

Koc_ubyns_kyj

_Dovzhyk1_2.

wav 

 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk2_1.w

av 
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Асиміляція 

за місцем і 

способом 

творення 

середній 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

середній 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

середній 

 

 

 

повільни

й 

 

 

швидкий 

[лʹудʹцʹˈкиĭ] 

[jасноˈвицʹːам] 

[у двадʹˈцʹатих] 
[ˈсв’ічид зʹˈвужено] 

 

 

[ˈдосид зʹ верˈнутисʹа] 
 

[ˈдвацʹатʹ] 

[ˈтрицʹатʹ] 

[пʼід час]   

[слобʼіцʹˈкоjі] 

[пʼідсуˈмовуjу] 

[пʼідсуˈмовуjуцʹа] 

[склаˈдаjу д зʹмʼіст] 

[ˈспачшчинʹі ||] 

[сʹімˈсоц ˈорок] 
[п(еи)ˈрʹіо д жиˈтʹːа] 
 

 [в’і(дз)начАjуц'] 

[пр(еи)цтаўник’Іў] 

[зас'в’Ід'ч’уje] 

[з'в’Ідци] 

[спАчшч(ие)ни ||] 

 [в’іц_св(оу)jІх] 

[л'уд'ц'кЕ |] 

[до_спАд'ш(ие)ни] 

[п’іцтАў] 

[л'уц'кОо] 

[п’іч_чАс] 

 [загал'нол'уц'кИĭ] 

 [л'уц'кОго] двічі 

[спАчшч(ие)ну |] 

 

 

[ˈпоруз' зʹі ˈмноjу] 
[бруд цвоˈго] 

[везʹ жах] 

[інˈцтинкти] 

 

[н(еи)(жш)чиˈсленːих] 

 

 [повʼідʹчиˈнʹати] 

[лˈудʹцʹˈкого] 

[лʹуˈд зʹцʹкоо]  

 

[тчʼеː] тричі 

 

 

 

– 

[перз за все] 

[у‿наж‿ж(еи)] 

[ˈнав’іч‿ˈчутка] 
 

 

 

[корисˈтуjуцʹа] 

 

 [поверˈтаецʹа] 

[вʼідмоўˈлʹаецʹа] 

 

 

 

 

 

– 

 

 

[оц':Іў] 

[сАвиц сковородА] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[зос(еи)рЕ(дж)уец'а 

|] 

 

[ˈмаjуцʹ св(оу)ˈjі |] 
 

 

 

[кʼінʹˈча(еи)цʹа] 

[почиˈна(еи)цʹа] 

 

[товˈчуцʹːа] 

 

 

 

[бʼіˈжиː(д зʹ)за‿ˈвʼітр
ом] 

 

[зміˈjацʹːа] 

[ˈхоч(еи)цʹа] 

[ˈдиўлʹацʹа] 

 

[ˈзводицʹа] 

[асоцʹіjуeцʹа] 

[інт(еи)рпр(еи)ˈту(еи

)цʹа] 

[вːаˈжаeцʹа] 

[ˈлʹоч(ие)к’іў] 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

[в’ідр'із'н'А(eи)ц'а] 

[виjaўл'аец'а] 

[з'jасОвуец'а] 

[прихОвуец'а] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

[м(еи)туˈшацʹа] 

 

 

[ˈхиːлицʹа] 

 

 

 

– 

KostenkoDovzh

yk_Aura1.wav 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk_2.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk1_1.w

av 

 

 

 

 

Koc_ubyns_kyj

_Dovzhyk1_2.

wav 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk2_1.w

av 

Асиміляція 

за 

м’якістю 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

[вʼідʹjіˈжʼд жʼаjе] 

[ˈпʼjатоо] 

[д(еи)вʼˈjатоо] 

 

[зас'в’Ід'ч’уje] 

 

[в’ідʹˈтʹінками] 

[оˈхоплʹутʹ] 

 

[надʹːнʹіпˈрʹансʹкоjі] 

[п(еи)ˈрʹіод jоˈго] 

 

 

[до_нов’іт'н'іг] 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

KostenkoDovzh

yk_Aura1.wav 

 

SkovorodaDovz

hyk.wav 

 

 

SkovorodaDovz

hyk_2.wav 
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середній 

 

[з'_jакОjу] 

[з'jасОвуец'а] 

[в’_jакОму] 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

[бʼjе] 

[зм’Істом] 

[сУт'н'іс'т'] 

 

 

[вʼідʹ нʹоо |] 
[саˈмот'нʹім] двічі 

[ˈжад'нʹі] 

 

[саˈмотʹнʹім] 

[ў безˈлʹудʹнʹі] 
 

[вʼідʹ ˈнʹого] 

[саˈмоːтʹнʹіĭ] 

[на з(еи)мˈлʹі] 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

SkovorodaDovz

hyk_2.wav 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk1_1.w

av 

 

Koc_ubyns_kyj

_Dovzhyk1_2.

wav 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk2_1.w

av 

Вимова 

губно-

зубного 

варіанта 

[в] 

у позиції 

вокалізації 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ˈфсʹі] двічі 

[фклʹучно] 

[ˈфсе] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[фклʹучно]  

[фпаˈдаje] 

 

 

 

[ˈфченʹːа] 

 [в с(еи)ˈлʹі] 

[на ˈхаркʼівшч(ие)нʹі] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[голоўˈного] 

[чи н(еи) ˈпраўда] 
[слʹіў] 

[ˈспраўдʹі] двічі 

[дуˈхоўносʹтʹі] 

[j(еі)ўˈропи] 

[у слоўниˈках] 
[інʹ шоˈмоўних] 

[цʹі слоўниˈки] 
[виўˈчали] 

[сʹв’ітлоˈф’ілʹтрʹіў] 

[ˈўченʹі] 

[п(оу)ˈлʹітик’іў] 

[фотоеˈфектʹіў] 

[слоўниˈках] 

[це ўже] 
 

[в’ід ˈдаўнʹоі] 
[дʹнʹіў] 

[ˈлʹоч(ие)к’іў] 

[ˈсмертник’іў] 

 

[буў] двічі 

[на полˈтаўшчинʹі] 

[ˈрокʼіў] 5 разів 

[ˈвиjавиў] 

[ў ˈрʹідному] 
[ўстуˈпиў] 

 [заˈвершиў] 

[ў бʼіблʹоˈтецʹі] 
[ґрунˈтоўноі] 

[оˈдержуваў] 

[наўˈчанʹːа] двічі 

[і проˈдоўжуе] 
[н(еи)наˈдоўго] 

[оˈчолʹуваў] 

[побуˈваў] 

[ˈаўстрʹіjі] 

[поверˈнуўшиз] 

[ˈпеўниĭ] 

[прогреˈсиўними] 

[ў ˈкурсʹі] 
[працʹуˈваў] 

[виклаˈдаў] 

[акˈтиўноjу] 

[мандрʹіўˈного] 

[неп(оу)вˈторно] 

[в ˈнаш] 
[і всʹі] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

[вишˈневсʹкиĭ] 

[у 

п(еи)р(еи)ˈjаславсʹкʼі

ĭ] 

 [у ˈхаркʼівсʹкому] 

[ˈвласноĭ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KostenkoDovzh

yk_Aura1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk.wav 
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швидкий 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[головˈнʹі] 

 

[фсЕ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

[ˈ(вф)ходитʹ] 

[фсеˈредину] 

[утоˈми(вф)сʹа] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[п(еи)р(еи)буˈваў] 

[акˈтиўноjі] 

[ў уˈсʹіĭ] 
[напиˈсаў] 

[ˈдаўнʹоо] 

[коваˈлеўсʹкоо] 

[паніˈванʹіўцʹі] 

[сковороˈдинʹіўка] 

[лоˈвиў] 

[н(еи) ўпʼіĭˈмаў] 

 

[пр(еи)цтаўник’Іў] 

[і_ўчен' |] 

[буў] двічі 

[наўчАн':а] 

[мОў |] 

[маў] 

[рОздум’іў] 

[ўнУтр'ішн'іĭ] 

[вчител’Іў ||] двічі 

[дл'а_проф(еи)сор'Іў] 

[п’іднОсиў] 

[духОўне] 

[стосОўно] 

[ўчЕн':а] двічі 

[мислИтел'іў] 

[ўластИвиĭ] 

[здАўна] 

[спраўд'і] 

[ув’іĭшоў] 

[голоўнИм] 

[заўд'акИ] 

[зажИў] 

[духОўноjі] 

[п’іцтАў] 

[смИсл'іў |] 

[зАўжди] 

[стрУм(еи)н'іў |] 

 [виjaўл'аец'а] 

[спрАўжн'іĭ] 

[спОўн(еи)не] 

[шл'ах’Іў |] 

[jе_ўластИвиĭ] 

[зумОўл'увалас'] 

[сИмвол'іў] 

[прАўди] 

 

– 

 

[ja стаў] 

[неўблаˈганːо] 

[а ˈўрешʼтʹі] 

[моў] 

[і ˈзаўжди] 

[ў ˈкамʼінʹ] 

[роˈтʹіў] 

[ў тв(оу)ˈjіĭ] 

[колʹоˈрʹіў] 

[ˈўласноо] 

[ˈсхоўку] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

[с'п’івзвУчн'іс'т'] 

[до_загАл'ноjевропЕ

ĭс'коji] 

[здобУтк’Ів 

сучАсноjі] 

[в_дУс'і] 

[на_л'удинознАвч'іĭ 

|] 

[в_л'удИн'і ||] 

[| вт'Іл(еи)ноjі] 

[jогО вчЕн':а ||] 

[із_влАсним] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ˈвласн(еи)]  

 

[ˈвлазʹатʹ] 

[ти ˈвлаж(ие)с] 

[в ˈмене] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk_2.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk1_1.w

av 
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повільни

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повільни

й 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

[утоˈми(вф)сʹа] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [фсʹу] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[фсе] 

[вʼівˈса] 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

[ˈўзʹати] 

[крːоў] 

[ў бе(зс)коˈнечних] 

[ўтоˈмили] 

[ч(еи)ˈкаў] 

[приˈходиў] 

[і браў] 

[ˈпоўнʹі] 

[ўмʼіˈстити|] 

 

[ˈпоўне] 

[здриˈгаўсʹа] 

[чуў] 

[ˈслухаў] 

[л(еи)ˈтʹіў] 

[ˈпоўниĭ] 

[ˈў поле] 
[неˈпеўнʹіш] 

[ў м(еи)ˈнʹі] 
[ў безˈлʹудʹнʹі] 
 

[ˈниў] 

[jачм(еи)ˈнʹіў] 

[шːоўк] 

 

[ˈзгуːкʼіў] 

[ˈвуːсʹіў] 

[ў ˈжитʹі] 
[ˈдиўлʹацʹа] 

[ў ˈнебо] 
[н(еи)ˈмоў] 

[jа ўсе] 

[н(еи) ўпаˈде] 
 

[ˈўрештʹі] 

[на ўсʹі] 
 

[ˈвтʹіху] 

[а ˈвденʹ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

[неˈвже] 

[товˈчуцʹːа] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

[встаˈjу] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[в зеˈлениг] 

Koc_ubyns_kyj

_Dovzhyk1_2.

wav 

 

 

 

 

 

 

 

Koc_ubyns_kyj

_Dovzhyk1_2.

wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk2_1.w

av 

Елізія [j] середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

[оˈхоплʹутʹ] 

[до‿свʹітоˈвоі] 
[асоцʹіjуeцʹа] 

[інт(еи)рпр(еи)ˈту(еи)цʹ

а] 

 [вːаˈжаeцʹа] 

[ˈмаe] 

[ˈзв’азанʹі] 

[в’ід ˈдаўнʹоі] 
 

 

 

 

 

[гуманʹіˈтарноі] 

[ˈдеːких]  

 

 

 

 

 

 

[в ісˈторʹіі] 
[фʼілосˈофсʹкоі] двічі 

[пʼадː(еи)ˈсʹат] двічі 

[ˈнацʹіjі] 

[ˈнацʹіjа] 

[пр(ие)ˈjемне] 

[термʼіноˈлогʼіjу] 

[фпаˈдаje] 

[катеˈгорʹіjа] 

[асоцʹіjуeцʹа] 

[конˈцепцʹіjі] 

[у краˈjінах] 
[траˈдицʹіjа] 

[гуманʹіˈтарноjі] 

[п(еи)р(еи)ˈдуje] 

[ˈвиjавилосʹа] 

[ісˈнуje]  

[етимоˈлог’іjа] 

[гоˈрацʹіjeве] 

[п(еи)рˈсеjа] 

[даˈнаjі] 

[буˈваje] 

[ознаˈчаje] 

 

 

[фʼілоˈсофʼіjа] 

[гриˈгорʹіjа] 

[в ісˈторʹіjі] 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

KostenkoDovzh

yk_Aura1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk.wav 

 



232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[поверˈтаецʹа] 

[і проˈдоўжуе] 

[поˈдалʹшоі] 

[оˈхоплʹуе] 

[пʼадː(еи)ˈсʹатʹі] 

[д(еи)вʼˈатоо] 

[вʼідмоўˈлʹаецʹа] 

[поˈзицʹіа] 

[визнаˈчаутʹ] 

 

 

[розробˈлʹаецʹа] 

[ґрунˈтоўноі] 

[придˈворноі] 

[пʼадː(еи)ˈсʹат] 

[д(еи)анˈосто] двічі 

 [оˈдержуе] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[з'_ідЕaми] 

[ф’ілосОфс'коi] 

[ф’ілосОфс'коĭ] 

[в’ідр'із'н'А(eи)ц'а] 

[до_істОр'іі] 

[в’ідбувА(еи)ц'а] 

[виjaўл'аец'а] 

[з'jасОвуец'а] 

[з'_акИĭ] 

 [прихОвуец'а] 

[засвО(eи)ним] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[украˈjіни] 

[неаˈбиjакимим] 

[неаˈбиjаким] 

[акаˈдемʼіjі] 5 разів 

[аудиˈторʹіjах] 

[фʼілоˈсофсʹкоjі] 

двічі 

[еруˈдицʹіjі] 

[ш(ие)ˈрокоjі] 

[до ˈкиj(еi)ва] 

 

[ˈмʼісʹіjі] 

[вʼідʹjіˈжʼд жʼаjе] 

[ˈз ʹмʼісʹіj(еi)jу] 
[ˈаўстрʹіjі] 

[виклаˈдаjе] 

[семʼіˈнарʹіjі] 

[п(еи)р(еи)буˈваjе] 

[акˈтиўноjу] 

[поеˈтичноjу] 

[та жиˈтʹːевоjі] 

[поˈзицʹіjі] 

[обиˈраjучи] 

[слобʼіцʹˈкоjі] 

[украˈjіни] 

[припаˈдаjе] 

[акˈтиўноjі] 

[фʼілоˈсофсʹкоjі] 

[пр(иe)миˈкаje] 

[симˈфонʹіjа] 

[нaр(еи)ˈченːаjа] 

[ˈзʹмʼіjін] 

[іˈдеjі] 

[поˈзицʹіjі] 

[гр(ие)ˈгорʹіjа] 

[у маˈjетку] 
[анˈдрʹіjа] 

[фʼілоˈсофʼіjі] 

 

 

[стOjіками] 

[ф’ілосОф’іjі] 5 разів 

[ідЕjі] 

[украjІн'с'киĭ] двічі 

[традИц'іjі |] 

[з'_jакОjу] 

[ф’ілосОфс'коji] 

двічі 

[акадЕм’іjі ||] тричі 

[антИчноji] 

[сучАсноjі] 

[св(оу)jЕjі] 

[гносЕолог’іjі||] 

[св(оу)jІх] 

[позИц'іjі] 

[про_григОр'іjа] 

[в’ідбивАjе] 

[украjІн'с'коо] двічі 

[ф’ілосОф’іjа] 

[духОўноjі] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaDovz

hyk_2.wav 
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швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

[jакоі] 

[гр(ие)гОр'іa] двічі 

[традИц'іaми ||] 

[з'_акИми] 

[ерудИц'іі] 

[кИj(еи)вомогил'Ан'с'ко

і] 

[на_онтолОг’іі] 

[то_ф’ілосОф’іа] 

[зос(еи)рЕ(дж)уец'а |] 

 

 [ˈдиха(еи)ш] 

[б(ие)ˈчу(еи)ш] 

 

 

 

 

 

 

 

[кʼінʹˈча(еи)цʹа] 

[почиˈна(еи)цʹа] 

[і ˈдума(еи)ш] 
 

[з‿оˈгид(оу)у] 

[наˈзустрич ак] 

 

 

 

 

 

 

 

[колоˈсиːстоі]  

 

 

[і_розмаjіт'ішиĭ] 

[з'jасОвуец'а] 

[набирАjут'] 

[ос'авАjе] 

[особлИвоjі] 

[в’ідпов’ідАje] 

[барОковоjі] 

 

 

 

 

[св(оу)ˈjі] 

[н(еи) стаˈjе] 
[стаˈjеш] 

[ˈмаj(еи)ш] 

[тв(оу)ˈjі] 

[ў тв(оу)ˈjіĭ] 
[розмаˈjітосʹтʹі] 

[застрʹаˈгаjеш] 

 

[ˈкидаjеш] 

[і‿св(оу)ˈjі] двічі 
 

 

[м(оу)ˈjім] двічі 

[моˈjі] двічі 

[у твоˈjіх] 
[заˈjіздом] 

[своˈjі] 

[ˈпоjізд] 

[виˈтʹагуjе] 

[св(оу)ˈjу] 

[і не пуˈскаjе] 
[ˈнːадвоjе] 

[набиˈваjе] 

[хвиˈлʹуːjе] 

[спиˈнʹаjе] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

SkovorodaDovz

hyk_2.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk1_1.w

av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koc_ubyns_kyj

_Dovzhyk1_2.

wav 

 

 

 

 

 

 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk2_1.w

av 

Елізія [г] середній 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

[сусˈпʹілʹноо] 

[раˈдʹанʹсʹкоо] 

 

[ˈтретʹоо] 

[ˈдругоо] 

[ч(еи)тˈвертоо] двічі 

[ˈпершоо] тричі 

[пʼадː(еи)ˈсʹатоо] 

[третʹоо] 

[д(еи)вʼˈатоо] 

[своо] 

[ˈдаўнʹоо] 

[коваˈлеўсʹкоо] 

 

 

[ˈлубенʹсʹкоо] 

[у сʹілʹсʹˈкоо] 

[jаˈкоо] 

[ч(еи)тˈвертоо]  

[ˈпʼjатоо] 

[ˈпершоо] 

[до‿ˈнʹоо] 

[д(еи)вʼˈjатоо] 

[в(еи)ˈликоо] 

[голоўˈного] 

[золоˈтого] двічі 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[наĭзначˈнʹішого] 

[jоˈго] 4 рази 

[ˈтретʹого] 

[мандрʹіўˈного] 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

KostenkoDovzh

yk_Aura1.wav 

 

SkovorodaDovz

hyk.wav 
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швидкий 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

повільни

й 

середній 

 

 

середній 

 

 

середній 

[л'іт(еи)ратУрноо |] 

[та_ф’ілосОфс'коо] 

[тод'Ішн'оо |] 

 

[украjІн'с'коо] двічі 

[л'уц'кОо] 

[jакОо] 

 

  

[цʹоо] 

 

 

[коцʹуˈбинʹсʹкоо] 

 

[вʼідʹ нʹоо] 

[ˈўласноо] 

 

[лʹуˈд зʹцʹкоо] 

 

 

[колоˈсисто:] 

[вИтр(ие)маного] 

[украjін'с'кого] 

 

 

[jоˈго] 8 разів 

 [минУлого] 

[видатнОго] 

[л'уц'кОго] двічі 

 

[цʹоˈго] 

 

 

[баˌгатогоˈлового] 

  

– 

 

 

[лˈудʹцʹˈкого] 

[ісʹ ˈцʹого] 
 

[і вʼід ˈтого] 
[нʹіˈкого] 

[вʼідʹ ˈнʹого] 
[ˈтретʹого] 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

SkovorodaDovz

hyk_2.wav 

 

 

 

 

 

 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk1_1.w

av 

 

 

 

 

 

Koc_ubyns_kyj

_Dovzhyk1_2.

wav 

 

Koc'ubyns'kyj_

Dovzhyk2_1.w

av 

 

Таблиця В.2 

Вияви мовлення диктора ГЛП 

Явище Темп 

мовленн

я 

Відхилення від норми Діапазон варіативності 

в межах норми (ядро) 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 
середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

[книшка] 

[ф’с'і] 

 [фпадАjе] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[пЕрж_за_фсе] 

 

[але_спЕршу] 

[напрИклад] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

[тО(бп)то] 

[і_звичАĭно_(жш)] 

[зб’і(гх)] 

[вантА(жш)] 

[т'а(жш)кИх] 

[недУ(гх)] 

[зага(дт)кОвим] 

[в’і(д'т')т'Інками] 

[тО(бп)то] 

[мі(жш)_цИми] 

[б(еи)сп(еи)рЕчно] 

 

– 

 

 

 

 

Гнатюк_Косте

нко_Аура1.wa

v 

Асиміляція 

за місцем і 

способом 

творення 

 

 

cередній 

 

 

 

 

 

 

 

 

[л'у(дз)'ц'кИĭ] 

[та_jасновИ(дз)'ц'ам] 

[у_двац':Атих] 

[с`в’Іч:и(дз)' звУжено] 

[в’іч:аĭдУшниĭ] 

[ш’ːоб_унИкнути] 

 [ш’:о_пер(еи)дУjе] 

[х’ібА_ш’:о] 

[ш’:е] 

[ш’:О] 

[у_виш’:езгАданих] 

[с`в’Іч:и(дз)' звУжено] 

[дОси(дз)' звернУтис'а] 

[л'Оч:икі’в] 

[пОгл'а(дз) здаjЕц':а] 

[шчо_охОпл'уjут'] 

[шчо_Ауру] 

[шчОс' |] 

[звОдиц':а] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Гнатюк_Косте

нко_Аура1.wa

v 
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cередній 

 

 

 

швидкий 

 

 

середній 

[дош’:У] 

[jакш’:О] 

[ш’ːо_ж] 

[ш’:о_це] 

[ш’:о_пер(еи)с'Іч’ниĭ] 

 

[ш’:о] двічі 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

[асоц'іjУіц'а] 

[інт(еи)рпр(еи)тУj

(еі)ц'а] 

[в:ажАец'а] 

[користУjуц'а] 

 

Гнатюк_Косте

нко_Аура1.wa

v 

Асиміляція 

за м’якістю 
середній 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

[ф’с'і] 

[в_jІх’н'іĭ] 

[а_jІх’н'і] 

[фОто(еи)фек’т'ів] 

 

 

 

[дл'а_Ін'ших] 

 

[в’і(д'т')т'Інками] 

[д'н'іў] 

[іншомОўних] 

[ĭ_Іншими] 

[вар'іАн'т'і] 

[амб’івалЕн'т'н'іс'т'] 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

Гнатюк_Косте

нко_Аура1.wa

v 

Вимова [ч’] 
перед 

голосним, 

окрім [і] 

середній [ч’и_н(еи)_прАўда] 

[шч’о_ч’Асом] 

[ч’Ист'і] 

[в_знАч’(еи)н'і] 

[отОч’ен'і] 

[побАч’ити] 

[вивч’Али] 

[поч’алИ] 

[отОч’(еи)на] 

[ч’и_тО] 

[ч’и] 

[вИзнач’(еи)н':а] 

[ч’и_еп’Ітет] 

[прарОдич’ Аури] 

[означ’Ае] 

[поч’Али] 

[ч’Асом] 

[еманУjучиĭ] 

[причЕтнос'т'і] 

[і_звичАĭно_(жш)] 

[шчо_охОпл'уjут'] 

[про_черговИĭ] 

[це_очевИдно] 

[нАвіч:Утка] 

[шчо_Ауру] 

[вчЕн'і] 

[зас(еи)крЕчено] 

[шчОс' |] 

[чи_скаж’Імо] 

[знАчен'] 

[хоч у_дорОз'і] 

[чАсто] 

 

– 

Гнатюк_Косте

нко_Аура1.wa

v 

Вимова 
губно-

зубного 

варіанта [в] 
у позиції 

вокалізації 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

[ф’с'і] 

 [фпадАjе] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[пЕрж_за_фсе] 

[прАўда] 

[сл'іў] 

[іншомОўних] 

[пол'Ітик’іў] 

[спрАўд'і] 

[д'н'іў] 

[смЕртник’іў] 

[порИў] 

[ўкраĭ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

[головнОго] 

[спрАвд'і] 

[вкл'Уч’но] 

[н(еи)повтОрно] 

[духОвнос'т'і] 

[jеврОпи] 

[в_знАч’(еи)н'і] 

 [вивч’Али] 

[с'в’ітлоф’Іл'тр'ів] 

[вчЕн'і] 

[фОто(еи)фек’т'ів] 

[словникАх] 

[і_вс'і_вонИ] 

[це_вжЕ] 

[в’ід:Авн'оjі] 

[л'Оч:икі’в 

смЕртник’іў] 

[вдУматис'] 

[н(еи)вловИмиĭ] 

[і_вс'Ім] 

[сАме в_це] 

[начитАвшис'] 

[у_словнИках] 

[а_ц'і_словникИ] 

Гнатюк_Косте

нко_Аура1.wa

v 
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Елізія середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

[мАе_там] 

[горАц'іеве] 

[бувАе] 

[означ’Ае] 

[сусп’Іл'ноо] 

 [божЕств(еи)н:оо] 

[в:ажАец'а] 

 

 

 

 

[рад'Ан'с'ко:] 

 

[фпадАjе] 

[ш’:о_пер(еи)дУjе] 

[нАц'іjа] 

[існУjе] 

[здаjЕц':а] 

[головнОго] 

[золотОго] двічі 

[нАц'іjі] двічі 

[кат(еи)гОр'іjа] 

[традИц'іjа] 

 

[асоц'іjУіц'а] 

[концЕпц'іjі] 

[гуман'ітАрноjі] двічі 

[у_краjІнах] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

Гнатюк_Косте

нко_Аура1.wa

v 

 

Таблиця В.3 

Вияви мовлення диктора ПНП 

Явище Темп 

мовлення 

Відхилення від норми Діапазон варіативності 

в межах норми (ядро) 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 
середній 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

[тод'І_ш] 

[загаткОвим] 

[кам’ікАцзе] 

[фсе] 

 

 

 

[тОпто] 

[фс'і] 

[(вф)кл'Учно]    

   

 

 

[ф_сел'І] 

 

 

 

 

[розрОпкоjу] 

[пр(еи)цтавник’І(вф)] 

[фступИв до] 

[у_хАрк’іфс'кому] 

[пр(еи)цтавник’І(вф)]   

 

 

 

 

[(вф)_сучАснʹіǐ] 

 

 

 

 

 

[спЕршу] 

[зб’іг |] 

[н(еи)дУг |] 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

[с_цИм] 

[с:(еи)м’iнАр'iі] 

[с_тИс'ача] 

[посАд |] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

[рАзом_с_тим] 

[іс:учАсниками |] 

[с_притамАн:оjу] 

[книжкОвому] 

[в’ідпов’Ідно] 

 

[тО(бп)то] 

[і_звичАĭно_(ж

ш) ||] 

[вантА(жш) |] 

[в’іт':Інками] 

[кнИ(жш)ка] 

 

[т'а(жш)к’Іх] 

[м’і(жш)_цИми] 

[беcперЕч’но |] 

[а(жш)_пол'ітИч

ноjу] 

 

[д'іалО(гх)] 

 

 

 

 

[д'іалО(гх)] 

[п(еи)р'Іо(дт) 

шчо] 

[п’ітсумОвуjуц'а

] 

[ǐ_глИ(бп)ше] 

[дʹіалО(гх) ||] 

 

 

[згА(дт)ка] 

[п’іткрЕсл(еи)но

jу] 

[(жш)_часʹіў] 

[в’і(дт)пов’ідАе] 

 

 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 
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швидкий 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

[фчителʹІў ||] 

[фчит(еи)лʹІв |]  

[булО_фсе] 

 

 [рОспач |] 

[утомИфс'а] 

 [фсерЕдину] 

[а_колИ фсЕ] 

[за_фс'і] 

 

 

 [нешчислЕн:их] 

 [|| фс'У] 

 

 

[зв’Ітки ||] 

[фсе]  

[jа_(вф)с(еи)] 

[на_фс'і] 

[р:Аптом фсе] 

[фсе_це] 

[вонА фсе] 

[тОпит' фсе] 

[простОр'і(вф) фсе] 

[на(дт)_фс'ім] 

 

[до_краjІф сИн'ого] 

[фстАла] 

[кл(еи)котИт' ф_сОках] 

[(вф)_соб’І] 

[блИс'к’іх |] 

 [н(еи)в’іцтУпно] 

 [аш_кипл'Ат'] 

 [колИ_ш_с'Ому] 

 

– 

 

 

 

[спакувАти] 

[однЕ_с_тих] 

[спочИти ||] 

[скр'Із'] 

[пОгл'ад] 

[іс_тобОjу] 

 

– 

 

 

 

[ст(еи)жкИ |] 

[ис:ател'Ітами ||] 

[і_в’ід_тОго] 

[с_тОнк’іх] 

[лехкА: |] 

[с_кОжноі] 

 

 

 

 

 

 – 

– 

 

 

 

[у_б(еи)сконЕчн

их] 

[беспОм’ічн'і ||] 

 

 

 

 

[на_бЕр(еи)(гх)] 

[чи_ростулИт'] 

[в’і(дт)пУстит'] 

 

[бе(зс)конЕчн'і] 

[ст(еи)(жш)кИ] 

[хр(еи)(бп)ти ||] 

[на(дт)_пОлем |] 

[на(дт)_фс'ім] 

 

 

 

 

 

 

[сте(жш)кИ] 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch2.wav 

 

 

 

Асиміляція 

 за місцем і 

способом 

творення 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

[та_jасновИц':ам ||] 

[л'уц'к’Іĭ] 

[х’іба_ш’:о] 

 

 

 

 

 

 

 

[двац'Атих] 

[в’іч:аĭдУшниĭ] 

 [ш’:о_над] 

[у_виш’:езгАданих] 

 

 

[дОсид зʹ_в(еи)рту] 

[спАчшчин'і  ||] 

[слоб’іц'кОjі] 

 

 

 

 

[п’ітсумОвуjуц'а] 

[спАчшчин'і  ||] 

[двАц'ад] 

[трИц'ач] 

[перз_за_все] 

[у_наж:е] 

[нАв’іч:Утка |] 

[л'Оч:ик’іў] 

[шчо] 11 разів 

[шчоб] 

[шче] тричі 

[дошчУ] 

[шчос'] 

 

‒ 

 

 

 

 

 

[с'імсОц_сОрок] двічі 

[оц':іў] 

[шчАсʹтʹа ||] 

[шчо] двічі 

[шчАсʹцʹа ||] 

 

 

[наб(ие)рАjуч_чАсто] 

[в’іч:изнʹАноjі] 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

[зАм’іс'ц'] 

[причЕтнос'ц'і] 

[з_Облас'ц'і] 

двічі 

[особИстос'ц'і |] 

 

[розробл'аец'а] 

[твОрчос'(т'ц')і 

|] двічі 

[твОрч’іс'ц'у] 

[твОрчос'ц'і  ||] 

[шчАсʹцʹа ||] 

 

[твОрчосʹцʹі] 

двічі 

 

 

 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch1.wav 
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швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

[п’ід'_час] 

[с'в’Ічи(дз')_вУжено] 

[пОгл'а(дз)_даjЕц'а |] 

[п(еи)р'Іод жит':А] 

 [в’ід знач’Ац'] 

[пр(еи)цтавник’І(вф)] 

[насАмп(еи)ре_д засв’іч:уе] 

 

[зв’Іц:и] 

[спАчшчини ||] 

[до_спА(дт)шчини] 

[п’іцтАў] 

[лʹуцʹкОго]двічі 

[п’іч_час] 

[загАлʹнолʹУцʹкʼіǐ] 

[спАчшч(ие)нʹі] 

 

[в’іц_своjІх] 

[лʹуц'кЕ |] 

[ш’:о] 

 [лʹуцʹкОго] 

 [у_твОрчосʹ:і] 

 [в’ісʹімнАцʹтоо] 

[на(дз)вичАǐноо] 

[(жш)_часʹіў] 

 

[пОруз' з'і_мнОjу] 

[бруд свогО] 

[л'уц'кОго]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[нешчислЕн:их] 

[а_врЕшч’і] 

[розмаjІтос':і] 

 [пов’іч:ин'Ати] 

[л'уц'кОго]  

[н(еи)пЕвн'і_ш’:о] 

[в’іц':Ого] 

 

[сер(еи)д_стЕпу |] 

 [н(еи)в’іцтУпно] 

[б’іжИ(дз)а_в’Ітром] 

[в’іц_сЕб(еи)] 

[п’іц_сАм’і] 

[кОти(дз)елЕн'і] 

 

[кОт'а(дз)елЕн'і] 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[і_н'ішчО] 

[шчо_ти] 

[ушчЕрт' ||] 

[шчо_мчАли] 

[шчо_оч’і] 

[шчо_б зач(еи)пИтис' |] 

[шчо_м(еи)н'І] 

[мАjуц'_своjІ] 

 [вЕж_жАх |] 

[тоўчУц':а] 

[брац смЕрт'і] 

[замкнУц':а] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 [ч:е: |] тричі 

[не_бАчиц' самА]  

[шчо_хОч(еи)ц'а] 

[шчо_н(еи)_ўпадЕ] 

[шчо_такЕ ||] 

 

 

[нАв’іц' сл'ідИ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

[з_рАдос'ц'і |] 

[злОс'ц'і] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[с'(т'ц')Іни] 

 

 

 

 

 

 

 

 [в’Ічнос'ц'і ||] 

[шчо_хОч(еи)ц'а

] 

 

 

 

[плод'Уч’іс'ц' ||] 

[рос'(т'ц')алИ] 

 

SkovorodaPli

usch1.wav 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch2.wav 

Асиміляція 

за м’якістю 
 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

[в_jІх’н'іĭ] 

 

 

 

 

 

 

[вар'іАн'т'і ||] 

[амб’івалЕн'т'н'іс'] 

[д'н'іў ||] 

[пол'іет'н'Ічниĭ] 

[шчо] 11 разів 

[шчоб] 

 

 

 

– 

 

 

 

 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 
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середній 

 

 

швидкий 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

середній 

 

 

 

 

 

[д(еи)в’jАтого] 

[ковалЕв’с'кого] 

 

[п’jАтого] 

[в’_jакОму] 

[пов’jАзували] 

 

[jак’_jа] 

[в_н'ім’_jак] 

 

 

 

[назУстр'іч’ jаґ] 

[і_блиш’ч’Ат'] 

 

 

 

 

 

 

[побАч’ив] 

[ш’ч’о_прост'аглИс'а] 

[ш’ч’о_знАчид'] двічі 

[там_jеч’м’Ін'] 

[б’jе] 

[солОм’jаних] 

[об’н'алИ] 

[тих’_в’ітр'акІв |] 

 

 

 

 

[ш’ч’о_jогО] 

[шче] тричі 

[дошчУ] 

[шчос'] 

 

[грУд'н'а] 

[над':н'іпр'Ан'с'к(оу)jі] 

 

‒ 

 

 

 

[а_jІхн'і] 

[шчАсʹтʹа ||] 

[шчо] двічі 

[шчАсʹцʹа ||] 

 

 [і_н'ішчО] 

[шчо_ти] 

[ушчЕрт' ||] 

[шчо_мчАли] 

[шчо_оч’і] 

[шчо_б зач(еи)пИтис' |] 

[шчо_м(еи)н'І] 

 

[до_нов’Ітʹнʹіг] 

[сут'нʹісʹтʹ] 

[в_jакОму] 

[в’ід'_н'Ого |] 

[самОт'н'ім] тричі 

[жА:д'н'і] 

[в’ід_л'удИни ||] 

[ў_б(еи)з'л'Уд'н'і] 

[др'ібн'і |] 

[непотрібн'і] 

[jак_т'Іл'к’і] 

 

‒ 

[там_jеч’м’Ін'] 

[д'н'і] 

[в’ід'_н'Оо] 

[самОт'н'іĭ] 

[на_з(еи)мл'І |] 

[в’ід'_н'Ого] 

[могУт'н'у] 

[шчо_хОч(еи)ц'а] 

[шчо_н(еи)_ўпадЕ] 

[шчо_такЕ ||] 

 

 

 

 

 

– 

 

 

‒ 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 

 

SkovorodaPli

usch1.wav 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch2.wav 

 

 

 

 

 

 

Вимова [ч’] 

перед 

голосним, 

окрім [і] 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

[jакшч’О]  

[тИс'ач’а] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[jакшч’О]  

 

 

 

[шчо] 11 разів 

[шчоб] 

[шче] тричі 

[дошчУ] 

[шчос'] 

[чи] 

[еманУjучиĭ] 

[і_звичАĭно] 

[чАсом] 

 

[шчАсʹтʹа ||] 

[шчо] двічі 

[шчАсʹцʹа ||] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

[ĭ_ч’ужЕ ||] 

[шч’о_с'м’іт'Ат' ||] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ч’и_в’і(дт)пУстит'] 

[ч’уж’І] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[і_блиш’ч’Ат'] 

[побАч’ив] 

[ш’ч’о_прост'аглИс'а] 

[ш’ч’о_знАчид'] двічі 

[шч’о_ч’орн'Іjут'] 

 

 

 

 

[шч’о_jа] 

[ш’ч’о_jогО] 

 

[починАjучи] двічі 

[дʹіjачАм] 

[тогочАсноjі] 

[на(дз)вичАǐноо] 

[прокопОвича ||] 

[започаткОваноjі] 

 

[починАjец'а чужЕ ||] 

двічі 

[чУjу] 

[і_н'ішчО] 

[зустр'ічАjу] 

[чОрних] 

[шчо_ти] 

[н(еи)зл'ічЕн:их] 

[кричАт'] 

[пов’іч:ин'Ати] 

[чистотА] 

 

[ч(еи)кАў] 

[чАсом] 

[чИгали] 

[чим] 

[ушчЕрт' ||] 

[по_ночАх ||] 

[чув_за_собОjу] 

[шчо_мчАли] 

[чи_ростулИт'] 

[шчо_оч’і] 

[шчо_б зач(еи)пИтис' |] 

[почУв] 

[шчо_м(еи)н'І] 

 

[нАч(еи)] 

[гар'Ачиĭ] 

[н(еи)т(еи)рпл'Ачиĭ |] 

[шчо_хОч(еи)ц'а] 

[шчо_н(еи)_ўпадЕ] 

[чер(еи)з_мЕне] 

[грЕчоґ] 

[нач(еи)_збИта] 

 

[сп’івУча] 

[текУча] 

[шчо_такЕ ||] 

[нАч(еи)_х(оу)т'Іло] 

[н'ічОго ||] тричі 

[кричИт' ||] 

 

 

‒ 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

SkovorodaPli

usch2.wav 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch2.wav 

Вимова 

губно-

зубного 

варіанта [в] 

у позиції 

вокалізації 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

[фсе] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[фс'і] 

[(вф)кл'Учно] 

[голоўнОго] 

[прАўда ||] 

[с'л'іў||] 

[спрАўд'і] 

[ў_наш] 

[ў_нАш’іĭ] 

[ўпадАjе] 

[іншомОўних |] 

[у_слоўникАх] 

 

 

[слоўник’І] 

[духОўнос'ц'і ||] 

[н(еи)повтОрно] 

[jеврОпи |] 

[перз_за_все] 

[і_вс'і] 

 

 

 

 

 

 

[спрАвд'і] 

[а_в_ш’іздис'ати

г] 

 

 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 
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швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ф_сел'І] 

[вишнЕвс'к’іĭ |ĭ |] 

[Австр'іі |] 

[пЕвниĭ] 

[у_переjАсавс'кіĭ] 

[дАвн'ого] 

[ковалЕв’с'кого] 

[панивАн'iвц'i] 

[був дОбре] 

 

 

 

  

 

 [фступИв до] 

  [у_хАрк’іфс'кому] 

[пр(еи)цтавник’І(вф)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[(вф)_сучАснʹіǐ] 

 

 

 

 

 

 

 

[виўчАли] 

[с'в’ітлоф’Іл'тр'іў ||] 

[ўчЕн'і ||] 

[пол'Ітик’іў] 

[фотоефЕкт'іў ||] 

[слоўникАх ||] 

 [це_ўже] 

[в’ід_дАўн'оі] 

[д'н'іў ||] 

[л'Оч:ик’іў] 

[смЕртник’іў ||] 

[ўдУматис' |] 

[н(еи)ўловИмиĭ] 

[порИў] 

[cАме_ў_це] 

[ўкраĭ] 

[начитАўшис'] 

[не_в’ідбУўс'а] 

[то_ўже] 

 

 

[рок’Іў] 5 разів 

[вИjавиў] 

[здобУўши] 

[зав(еи)ршИў] 

[бУў] 

[ґрунтОўноі] 

[одЕржуваў] 

[ĭ_ў_б’iбл'iотЕц'i] 

[наўчАн':а] тричі 

[ў_пет(еи)рбУрз'і ||] 

[i_продОўжуе] 

[але_н(еи)надОўго ||] 

[викладАў] 

 

[очОл'уваў] 

[побувАў] 

[пов(еи)рнУўшиз] 

[прогр(еи)сИўними] 

[актИўн(оу)у] 

[ўлАсноі] 

[в’ідмоўл'Аец'а] 

[перебувАў] 

[актИўноjі] 

[написАў] 

[сковородИн'iўка] 

[на_хАрк’iўшчин'i] 

[сп’iўзвУч’iз] 

[з_идЕjами оц':іў] 

[ловИў] 

[н(еи)_ўп’iĭмАў ||] 

[моў |] 

[маў] 

 

[здобУтк’іў] 

[рОздум’іў] 

[ў_дУсʹі] 

[фчителʹІў ||] 

[длʹа_проф(еи)сор'Іў] 

[п’іднОсиў] 

[стосОўно]  

[і_в’с'ім] 

[внЕс(еи)но] 

[украjІн'ц'ів_то] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[бУв] 

[мандр'івнОго] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[вчЕн':а |] 

[народИвс'а] 

[в_сел'і] 

[на_полтАвшчин

'і] 

[в_р'Ідному] 

[фступИв до] 

[в_кУрс'і] 

[головн'І] 

[и_вчЕн' |] 

[до_загал'ноj(еі)

вропЕĭс'к(оу)jі] 

 

 

 

 

 

 

 

[на_лʹудинознАв

ч’іǐ |] 

[внУтрʹішнʹiǐ] 

[властИвиǐ] 

[втʹІл(еи)ноі] 

[сИмволʹів] 

[із_влАсним] 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch1.wav 
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usch2.wav 
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швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cередній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

[фчителʹІў ||] 

[фчит(еи)лʹІв |]  

[булО_фсе] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[утомИфс'а] 

 [фсерЕдину] 

[а_колИ фсЕ] 

[за_фс'і] 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

[|| фс'У] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[фсе] 

[ўчЕнʹ:а] тричі 

[мислИт(еи)лʹіў] 

[буў] двічі 

 

 

[здАўна] 

[спрАўдʹі] 

[ув’іǐшОў] 

[заўдʹакИ] 

[зажИў] 

[духОўноjі] 

[п’іцтАў] 

[смИслʹіў |] 

[стрУм(еи)нʹіў |] 

 [виjаўлʹАецʹа] 

[спрАўжнʹіǐ] 

 [шлʹах’іў] 

[jе_ўластИвиǐ] 

[зумоўлʹуваласʹ] 

[прАўди] 

[ўпИсуj(еі)цʹа] 

[в_дАўнʹу] 

[сИмволʹіў] 

[цʹікАвиўсʹа] 

[за_часʹІў] 

[наўчАнʹ:а] 

[(жш)_часʹіў] 

[кИjіўсʹкоǐ] 

 

[jа_стаў] 

[ĭ_н(еи)ўблагАн:о] 

[ўлАсне] 

[ў_мЕне |] двічі 

[моў_пов’Ітр'а] 

[і_заўждИ] 

[ў_кАм’ін'] 

[будИнк’іў |] 

[рот'іў |] 

[схОўку |] 

[тоўчУц':а] 

[ч(еи)кАў] 

[i_брАў менЕ] 

[пОўн'і ||] 

[ўм’істИти |] 

[пОўне] 

 

[слУхаў] 

[лет'Іў |] 

[ў_пОле] 

[ў_м(еи)н'І |] 

[н(еи)ўжЕ_jа] 

[ў_б(еи)з'л'Уд'н'і] 

[нАўколо] 

[н(еи)_почУў тИш’і ||] 

[крутИўс'а] 

[і_хапАў брИчку] 

 [ўкотИлас'] 

[ўлАсного] 

 

[немОў_перлИну ||] 

[с'п’івзвУчниǐ] 

[jевропЕǐсʹк’іǐ] 

[на_jевропЕǐсʹко

му] 

 

[духОвне] 

[в_лʹудИнʹі ||] 

[фчит(еи)лʹІв |] 

[в_дАўнʹу] 

[головнИм] 

[завждИ] 

[спОвнене] 

[дʹіjачив] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[тонУли_в_н'ім’] 

[влАсне] 

[влАз’ат'] 

[ти влАзиш] 

[утомИвс'а] 

[менЕ втомИли] 

[м(еи)н'І вт'Іху] 

[а_вден'] 

[jа_здригАвс'а |] 

[чув_за_собОjу] 

[врЕшт'і] 

[почУв_в(еи)лИ

ку] 

[виповн'Ала] 

 

 

 

[н(еи)пЕвн'і] 

[пОвни] 

[прихОдив тоĭ] 

[вхОдит'] 

[в_твоjІĭ] 

[до_влАсноо] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch2.wav 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

[jа_(вф)с(еи)] 

[на_фс'і] 

[р:Аптом фсе] 

[фсе_це] 

[вонА фсе] 

[тОпит' фсе] 

[простОр'і(вф) фсе] 

[на(дт)_фс'ім] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [до_краjІф сИн'ого] 

[фстАла] 

 [кл(еи)котИт' ф_сОках] 

[(вф)_соб’І] 

 

[ниў |] 

[jачм(еи)н'Іў |] 

[шоўк] 

[згук’іў |] 

[ў_з(еи)лЕниг] 

[вУс'іў зелЕниĭ] 

[ў_жИт'і |] 

[дИўл'ац'а] 

[ўсе_пш(еи)нИц'а] 

[н(еи)мОў табУн] 

[шчо_н(еи)_ўпадЕ] 

[ўрЕшт'і] 

[поўн'І] 

[шОўку |] 

[і_ўмит'] 

 

[ў_полОн ||] 

[ў_пОле] 

[ў_н'ім ||] 

[і_зноў_н'ічОго ||] 

[пЕўниĭ] 

[жИўчик] 

[н(еи)мОў] 

 

[дИвного] 

[і_пОвн'і] 

[вмирАjе ||] 

[н(еи)вжЕ] 

[м’івсА] 

[побАч’ив селО 

|] 

[б(еи)звлАд'н'іс'] 

[ковтнУла ||] 

[тих’_в’ітр'акІв |] 

 

 

 

 

 

 

[в’івсА:] 

[в_нЕбо ||] 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch2.wav 

Елізія середній 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

[нАц'іі |] двічі 

[нАц'іа] 

[традИц'іа] 

[рад'Ан'с'коо] 

[етимолОг’іа] 

[означАе] 

 

 

[шчо_охОпл'уут'] 

[з_осв’Іт(оу)у |] 

[до_с'в’ітовОі] 

[це_категОр'іа] 

[асоц'іjУ(еи)ц'а] 

[концЕпц'іі] 

[гуман'ітАрноі] двічі 

 [дЕек’іх’] 

[ў:ажА(еі)ц'а] 

 [в’ід_дАўн'оі] 

 [зв’азОк] 

[то_jак’Іс'] – ([jак’Иĭс']) 

[jак’_існУе |] 

[ц'Ілоі] 

[нАц'іі ||] 

[неозбрОеним] 

[н(еи)залЕжноі] 

[нАшоі] 

[в’ідбУўс'а_ак_нАц'іа ||] 

[у_конститУц'іі] 

 

[ф’ілосОф’іа] 

[в_истОр'i] 

[украjІн'с'коі] 

[акадЕм’іі] 

[придвОрноі] 

[пов(еи)ртАец'а] 

[i_продОўжуе] 

[м’Іс'iі] 

[еманУjучиĭ] 

[л'ітератУроjу |] 

[ўпадАjе] 

[у_краjІнах] 

[передУjе] 

[мАjе] 

[горАц'іjеве |] 

 

[вИjавилос'а] 

[персЕjа] 

[данАjі] 

[бувАjе ||] 

[так’_існУjе] 

[нАц'іjа |] 

[пОгл'а(дз)_даjЕц'а |] 

[украjІни] двічі 

[украjІн'ц'ів] 

[пропонУjут'] 

[пол'ітИчноjу] 

[нАц'іjеjу |] 

[украjІн'с'ким] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[григОр'іjа] двічі 

[украjІни] двічі 

[лубЕн'с'кого] 

[ч(еи)твЕртого] двічі 

[акадЕм’іjі ||] тричі 

[пЕршого] 

[до_кИj(еі)ва] 

[четвЕртого] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch1.wav  
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

[Австр'іі |] 

[п’ід(еи)с'Атого] 

[викладАе] 

[с(еи)м’iнАр'iі ||] 

[подАл'шоі] 

[ф’ілосОфс'коі] 

[ф’ілосОфс'к(оу)і] 

[гр(ие)гОр'іа]  

[одЕржуе] 

[андр'Іа] 

[ф’iлосОф’iі] 

[п(еи)р(еи)бувае] 

[в’ідмоўл'Аец'а] 

[буд'_ек’іх] 

[симфОн'іа] 

[розробл'аец'а] 

 

 

 

 

[в_истОр'iі] 

 [ф’ілосОўс'к(оу)і] 

[трЕт'оо]тричі 

[дрУгоо] 

[у_с'іл'с'кОо] 

[неабИиким] 

[могил'ан'с'коі] 

[акадЕм’іі] двічі 

[п’ідис'Ат] 

[ширОкоі] 

[ґрунтОўноі] 

[фʼілосОфс'коі] 

[ерудИц'іі] двічі 

[аудитОр'іах] 

 [с(еи)м’iнАр'iі ||]  

[п’ад(еи)с'ат] двічі 

[пЕршоо] 

 [охОпл'уе] 

[пʼад:(еи)с'Ат'і] 

[актИўн(оу)у] 

[ўлАсноі] 

[ф’ілосОфс'к(оу)і] двічі 

[та_жит':Евоі] 

[позИц'іі ||] двічі 

[прОт'аом] 

[д(еи)в’анОсто] 

[пЕршоо] 

[позИц'iа] 

[гр(ие)гОр'іа]  

[д(еи)в’Атоо] 

[д(еи)анОсто] 

 [з'_ек’Іми] 

[joO] 

 

 

[ф’ілосОфсʹкоо] 

[ф’ілосОф’іі]  

 [то_ф’ілосОф’іа] 

[зос(еи)рЕ(дж)у(еи)цʹа] 

[позИцʹіі] 

[в’ідбивАе] 

[п’jАтого] 

[п’ід(еи)с'Атого] 

[jогО] 7 разів 

[поетИчн(оу)jу] 

[д(еи)в’jАтого] 

[обирАjучи] 

[слоб’іц'кОjі] 

[над':н'іпр'Ан'с'к(оу)jі] 

[припадАjе] 

[до_н'Ого] 

[примикАj(еі)] 

[зм’іjІн |] 

[ідеjі] 

[у_маjЕтку] 

[свогО] 

[дАвн'ого] 

[прИjател'а] 

[ковалЕв’с'кого] 

[пов’jАзували] 

 

[з_наĭрозмаjІт'ішими] 

[традИц'іjами] 

[стОjіками] 

[ф’iлосОф’ijі] тричі 

[з_идЕjами] 

[до_загал'ноj(еі)вропЕĭ

с'к(оу)jі] 

[ф’iлосОфс'к(оу)jі] 

[традИц'іjі |] 

[украjІнс'к’іĭ] 

[у_кИj(еі)во] 

[антИчноjі] 

[ф’ілосОвсʹк(оу)jі] 

[сучАсноjі] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ф’ілосОфсʹкоjі] 

[акадЕм’іjі |] двічі 

[jогО] 5 разів 

[лʹіт(еи)ратУрного] 

[вИтриманого] 

[украjІнʹсʹкого] двічі 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch1.wav  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 
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середній 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

[украjІн'сʹкоо] 

[до_істор’іі] 

[втʹІл(еи)ноі] 

[в’ідбувА(еи)цʹа] 

[григОр'іа]  

[засвОіним] 

[до_(еи)мблематИчноо] 

[символʹІчноі] 

[на(дз)вичАǐноо] 

[розвироблʹае] 

 

 

 

 

 

[в’ідр’ізнʹа(еи)ц'а] 

[акадЕм’іі] 

[на_онтолОг’іі] 

[та_гносеолОг’іі] 

[повjАзутʹ] 

[ф’ілосОф’іі]  

[виjаўлʹАецʹа] 

[зjасОвуіцʹа] 

[григОр'іа]  

 [в’і(дт)пов’ідАе] 

 [в’ісʹімнАцʹтоо] 

 [jавОрсʹкоо] 

[до_традИцʹіі |] 

 

 

 

 

 

 

[твоІ] 

 

 

 

 

[де_к’ін'чАец'а] 

[дУмаеш] 

[бичУиш] 

[кИдаиш] 

[до_влАсноо] 

[своІ] 

[jакИз'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [набивАе] 

 [хвил'Уе] 

[своjЕjі] 

[в’іц_своjІх] 

[своjІх] 

[минУлого_ǐ_тодʹІшнʹо

го |] 

[про_григОрʹіjа] 

[украjІнʹсʹк’іǐ] 

[украjІнʹсʹкоо] 

[видатнОго] 

[духОўноjі] 

[дʹіjАлʹносʹтʹі |] 

[лʹуцʹкОго] двічі 

[jакОго] 

[розмаjІтʹішиǐ] 

 

[jакОjі] 

[прихОвуj(еі)цʹа] 

[осʹавАjе] 

[в_украjІнʹсʹк’іǐ] 

[особлИвоjі] 

[ўпИсуj(еі)цʹа] 

[александр’Іǐсʹкого |] 

[дʹіjачив] 

[в’іч:изнʹАноjі] 

[ф’ілосОфсʹкоjі] 

[кИjівсʹкоjі] 

[розмаjІтʹі] 

[в_украjІну] 

[дʹіjачАм] 

[тогочАсноjі] 

[започаткОваноjі] 

[кИjіўсʹкоǐ] 

[філософ’іjі ||] 

 

[починАjец'а] 

[своjІ] двічі 

[не_стаjЕ] 

[jім] 

 

[стаjеш] 

[мАjеш] 

[дИхаjеш] 

[розмаjІтос':і] 

[застр'агАjеш] 

[у_моjІг] 

[у_моjЕ] двічі 

[над'іjі |] 

[свогО] 

[моjІм] двічі 

[моjІ] двічі 

[моjУ] 

[л'уц'кОго] двічі 

[вит'Агуjе] 

[і_не_пускАjе ||] 

[в’іц':Ого] 

[таjІлас'] 

[ўлАсного] 

 

[моj'І] 

[налИтоjі] 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ 

 

 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 
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Pliusch1.wav 
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Pliusch2.wav 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

[і_пор(ие)вАе] 

[с_кОжноі] 

[панУе] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[посувАец'а] 

[в’ід'_н'Оо] 

 

[у_краj'І] 

[нАдвоjе] 

[дИхаjуч’і] 

[і_в’ід_тОго] 

[н'ікОго ||] 

[колосИстоjі] 

[jiх] 

[трЕт'ого ||] 

[колосИстого] 

[спин'Аjе] 

[тогО] тричі 

[дИвного] 

[б(еи)зупИн:ого] 

[в’ід'_н'Ого] 

 

[в(еи)ртАjе |] 

[тЕмного] 

[до_краjІф сИн'ого] 

[jогО] тричі 

[заб(ие)рАjе] 

[над'Іjа] 

[тОjі] 

[н'ічОго ||] тричі 

[с'п’івАjе ||] 

[і_хл'Упаjе] 

[у_краjІ] 

 

 

 

‒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch2.wav 

 

 

 

 

 

Вимова [і] 

замість [и] 
середній 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

[л'уц'к’Іĭ] 

[ф’ілосОвс'к’іх |] 

 

[слоўник’І] 

[і_л'Уд'і] 

[м(еи)дицИн'с'к’іĭ] 

[дЕек’іх’] 

[т'а(жш)к’Іх] 

[jак’Ім] 

[дЕек’іг] 

[jек’І] – ([jакиĭ]) 

[jапОн'с'к’іх] 

[то_jак’Іс'] – ([jак’Иĭс']) 

 

[буд'_ек’іх] 

[ф’ілосОфс'к’іĭ] 

 [украjІнс'к’іĭ] 

[вишнЕвс'к’іĭ |] 

 

 

 

[ф’ілосОфс'к’іми] 

[з'_ек’Іми] 

 

 

 

[jак’Іх] 

[характ(еи)рИстик’і] 

[jакʼІǐ] 

[ǐ_емблемАтик’і] 

[горбАцʹк’іǐ |] 

[слав’інЕцʹк’іǐ ||] 

 

[ф’ілосОфсʹк’іх] 

[на_такИĭ] 

[украjІн'с'ким] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[дУмки] 

[мУзики] 

[неабИиким] 

[поЕтики] 

[досл'Ідники] 

[та_н'імЕц'кими] 

 

[висОкиĭ] 

[рокИ] 

[дУмки]двічі 

[jакИми] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

‒ 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

KostenkoPlius

ch_Aura1.wa

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch1.wav 

 

 

 

 

 

SkovorodaPli

usch2.wav 
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швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

швидкий 

[украjІнʹсʹк’іǐ] 

[ф’ілосОфсʹк’іǐ] 

 

[м’іс'к’Іх ||] 

[jак_т'Іл'к’і] 

 

 

 

 

 

 

 

[к’іпл'А:т' ||] 

[тОнк’іх] 

[т'Іл'к’і] 

 

 

[блИс'к’іх |] 

[др'ібнЕн'к’іх] 

[так’Іĭ] 

 

‒ 

 

 

[т'Іл'ки] тричі 

[р:Уки] 

[вИкинути] 

[потОки] 

[тр'Іски] 

[на_ширОкиĭ] 

[jакИз'] 

[по_глибОкиг] 

 

[ст(еи)жкИ] 

[такИĭ] 

[кипл'Ат'] 

 

[блакИтними] 

[ст(еи)(жш)кИ] 

[волОшки] 

[зв’Ітки ||] 

[т'Іл'ки] тричі 

[хаткИ ||] 

[сте(жш)кИ] 

‒ 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

kocubyns'kyj

Pliusch2.wav 

 

 

Таблиця В.4 

Вияви мовлення диктора РСМ 

Явище Темп 

мовлення 
Відхилення від норми Діапазон варіативності 

в межах норми (ядро) 
Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 
середній 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [(зc)‿ˈтисʹача] 
[ˈ(вф)ченʹːа] 

[ф сеˈлʹі] двічі 
 [(вф) ˈкурсʹі] 

[i‿(вф)ченʹ] 

 

[п(еи)ˈрʹіот]  

[пр(еи)стаўниˈкʼі(вф)] 

[фстуˈпиў до] 

[н(еи)шчислЕн:их] 

 

[на_бЕр(еи)х ||]  

[тв’іĭ_пОгл'ат |] 

[рОспач ||] 

[(вф)хОдит'] 

[(вф)_кАм’ін'] 

[ф_твоjІĭ] 

[влАзиш фсерЕдину] 

[фс'у] 

[фт'Іху] 

[ф_пОле] 

[колИ_фсе] 

[за_фс'і] 

[(вф)котИлас'] 

[с цим] 
[поˈсад] 

 

 

 

 

[сː(еи)мʼіˈнарʹіjі |] 

[спакувАти] 

[однЕ_с_тих] 

[спочИти  ||] 

 

[іс_тобОjу ||] 

[чи_в’і(дт)пУстит'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[розˈро(бп)к(оу)j

у] 

[і педаˈго(гх)] 
[дʹіаˈло(гх)] двічі  

[таˈко(жш) 

в‿jоˈго] 
[дʹіаˈло(гх)]  

 

 

 

 

[скр'і(з'с')|] двічі 

[у_б(еи)сконЕчʼ

них] 

[ч’и_ростУлит'] 

[беспОм’ічн'і ||] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaR

iznyk1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk 

(1).wav 
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повільний 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ф соˈбʼі |] 
 

 [блисˈкʼих |] 

[аш кипˈлʹатʹ] 
 [ст(еи)шˈки |] 

[коˈли ш ˈсʹому] 
 [вʼіц ˈсебе] 
 [пʼіц ˈсамʼі] 
 [ст(еи)шˈк’і] 

[а(жш) ф краˈjі] двічі 
[фсе] 4 рази 

[фсе ˈгасне] 
 [ˈ(вф)стала] 

[клекоˈтитʹ ˈф соках] 
[jак ф павуˈтинʹːі] 
[ˈфсе це] 
 

– 

 

[іc сат(еи)ˈлʹітами] 
[в’ід ˈтого] 
[с тонˈких] 
[л(еи)хˈка] 

[ˈс кожноі] 
 

‒ 

 

[б(еи)(зс)коˈнечʼ

нʹі] 

[ст(еи)(жш) ˈки] 

[а(жш) ф краˈjі] 
двічі 

[н(еи)вʼі(дт)ˈсту

пно] 

[ростʹаˈли] 

[хр(еи)(бп)ˈти] 

[ˈзвʼі(дт)ки] 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асиміляція 

за місцем і 

способом 

творення 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

[ˈдвацʹадʹ] 

[тˈрицʹaчː(еи)тˈвертоо] 

[пʼіч:ас] 

[шːо] 

[шʼːо] двічі 

[вʼідʹіˈжːае] 

[до‿уˈгоршː(ие)ни] 

[пʼіцсуˈмовуіцʹа] 

[склаˈдаjуд зˈмʼіст] 

[ˈспачшːину] 

[вʼід знаˈчаjутʹ |] 

[отˈцʹів] 

 

[наˈсамп(еи)ред ззасˈвʼідчу

jе] 

[п(еи)ˈрʹіод жиˈтʹːа] 

[слобʼіцʹˈкоjі] 

[ˈтворчосʹːі] 

 [ˈспачшч(ие)нʹі] 

[на‿ˈхаркʼiвшːинʹi]  

 

[пОру(дз')і_мнОjу |] 

[бруцвогО] 

[п(оу)в’іч:(ие)н'Ати] 

[пОўн(еи)_ўш:ерт' ||] 

[л'уц'кОго] 

[ш:о_мчАли] 

[л'уц'кОо] 

[в’ід_ц'Ого] 

 

 

 

 

 

 

[ˈс(еи)р(еи)д ˈстепу |] 

 

 

[шːо м(еи)ˈнʹі] 
[ĭ ˈкотʹад з(еи)ˈленʹі] 
[н(еи)вʼі(дт)ˈступно] 

[шːо] двічі 

[шчо ˈхоч(еи)цʹа] 
[тче] тричі 

[коˈли ш ˈсʹому] 

[тˈрицʹaчː(еи)тˈвертоо] 

[сʹімˈсоцсорок] тричі 

[шчо‿оˈхоплʹуе] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[наˈсамп(еи)ред ззасˈвʼі

дчуjе] 

 [шчо‿jе] 

[шчо‿визнаˈчаjутʹ] 
[уˈгоршч(ие)ни] двічі 

 

 

 

[а_починА(еи)ц':а] 

[мАjуц'_своjі] 

[тоўчУц':а] 

[метушАц':а] 

[брац_смЕрт'і] 

[замкнУц':а] 

[і_н'ішчо] 

[шчо мАеш] 

[шчо_ти_м(еи)нЕ] 

[шчо_см’Іт'ат' ||] 

[шчо_тр(еи)мт'Іла] 

[шчо_Оч’і] 

[шчо_б] 

 

– 

 

 

[посуˈваецʹːа] 

[ˈхилицʹːа] 

[зміˈjацʹːа] 

[ˈдиўлʹацʹːа] 

[зʹіˈлʹːуцʹːа] 

[шчо аш] 
[шчо ˈхоч(еи)цʹа] 

[пʼіцсуˈмовуіцʹа] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

SkovorodaR

iznyk1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk 

(1).wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 
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середній 

 

 

[шːо н(еи) впаˈде] 
[ˈўрешч’і] 

[вʼіц ˈсебе | 
[пʼіц ˈсамʼі] 
[ˈнавʼітʹ слʹіˈди] 

[ˈкотид з(еи)ленʹі] 

[і блишˈчатʹ] 

[шчо таˈкʼе ||] 
[шчо jоˈго] 

[шчо] двічі 

 

‒ Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 

Асиміляція 

за м’якістю 
швидкий 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

[вʼ jаˈкому] 
 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

[ˈтамʼ jачʼˈмʼінʹ] 
[б’jе] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

[ˈгрудʹнʹа] 

[та‿надʹːнʹіпˈрʹанʹсʹкоjі] 
 

[в’ід'_н'Ого |] 

[самОт'н'ім ||] тричі 

[жад'н'І |] 

[ў_б(еи)зл'Уд'н'і] 

[др'ібн'І |] 

[неп(оу)тр'Ібн'і] 

[в’ід'_л'удИни |] 

 

[ˈнач(еи) дʹлʹа] 

[дʹлʹа ˈтоjі] 
[дʹлʹа них] 
[двʼір |] 

 [двʼі] 

[вʼідʹ ˈнʹого] двічі 
[саˈмотʹнʹіĭ] 

[ˈмогутʹнʹу] 

[безˈвладʹнʹісʹ] 

 

 

[дʹнʹі] 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

SkovorodaR

iznyk1.wav 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk 

(1).wav 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 

Вимова [ч’] 

перед 

голосним, 

окрім [і] 

швидкий 

 

 

середній 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

середній 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

[ч’и_ростУлит'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

[ˈнач’(еи) ˈзбита] 

[шчо‿оˈхоплʹуе] 
 

[шчо‿jе] 

[шчо‿визнаˈчаjутʹ] 
[уˈгоршч(ие)ни] двічі 

 

[і_н'ішчо] 

[шчо мАеш] 

[шчо_ти_м(еи)нЕ] 

[кричАт' |] 

[шчо_см’Іт'ат' ||] 

[ч(еи)кАв] 

[чАсом ||] 

[чигАли] 

[чим_сам’І] 

[по_ночАх ||] 

[мчАли] 

[назУстр'іч |] 

[шчо_тр(еи)мт'Іла] 

[чи_в’і(дт)пУстит'] 

[п(оу)чУв] 

[чуж’І] 

[шчо_Оч’і] 

[шчо_б] 

[зач(еи)пИтис' ||] 

 

[т(еи)ˈчут'] 

 

[ˈнач(еи) дʹлʹа] 
[ˈнач(еи) перˈлова |] 
[ˈбачу |] 

– 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

SkovorodaR

iznyk1.wav 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk 

(1).wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 
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середній 

[ˈчорнʹі] 

[ˈдихаĭчи] 

[гаˈрʹачиĭ] 

[нетерˈплʹачиĭ] 

[шчо аш] 
[шчо ˈхоч(еи)цʹа] 
[на ˈчов(еи)н |] 
[тче] тричі 

[не ˈбачитʹ ||] 
[і блишˈчатʹ] 
[ˈч(еи)р(еи)з ˈмене] 
[спʼіˈвуча] 

[jак т(еи)ˈкуча] 
[шчо таˈкʼе] 
[ˈнач(еи)] 

[шчо jоˈго] 

[шчо] двічі 

[ˈзначидʹ] 
[нʹіˈчого] 

[криˈчитʹ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 

Вимова 

губно-

зубного 

варіанта [в] 

у позиції 

вокалізації 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

[ˈ(вф)ченʹːа] 

[ф сеˈлʹі] двічі 
 [(вф) ˈкурсʹі] 

[i‿(вф)ченʹ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[фстуˈпиў до] 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

[буў]  

[здоˈбуўши] 

[наўˈчалʹним] 

 [ˈрокʼіў jоˈго] 

[наўˈчанʹːа] 

 [н(еи)наˈдоўго] 

[оˈчолʹуваў генеˈрал ] 

[побуˈваў ў мʼісˈтах] 
[поверˈнуўшисʹ] 

[ˈпеўниĭ] 

[у‿п(еи)р(еи)ˈjаслаўсʹкʼ
іĭ] 

[прогр(еи)ˈсиўним |] 

[зноў п(еи)р(еи)буˈваjе] 

[працʹуˈваў доˈмашнʹім] 

[виклаˈдаў  

у‿ˈхаркʼівсʹкому] 
[буў]  

[фстуˈпиў до] 

[заˈвершиў] 

[ґрунˈтоўноjі] 

[оˈдержуваў] 

[і ў бʼіблʹaˈтецʹі] 
[і проˈдоўжуе] 
 

 

[вʼідмоўˈлʹаецʹа] 

[мандрʹіўˈного] 

[роˈкʼіў] 

[перебуˈваў] 

[акˈтиўноjі] 

[коваˈлеўсʹкого] 

[лоˈвиў меˈне] 

[та‿н(еи)‿впʼіĭˈмаў] 

 

 

[напиˈсаў осˈтанʹːіĭ] 

[голоўˈнʹі] 

[ˈдаўнʹого] 

[спʼiўзˈвучнʹiзʹ] 

[пр(еи)стаўниˈкʼі(вф)] 

[на 
полˈтавшинʹі] 

[в ˈрʹідн(оу)му] 
[вишˈневсʹкиĭ] 

 [ˈавстрʹіjі] 

[у 
ˈхаркʼівсʹкому] 

[ˈвласноjі] 

[роˈкʼів] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[нароˈдивсʹа 
вʼін] 

[роˈкʼів 

cковороˈда] 

[навˈчанʹːа] 

[отˈцʹів] 

 

[паниˈванʹівцʹі] 

[сковороˈдинʹівк

а] 

[на‿ˈхаркʼiвшːин
ʹi] 

[та‿н(еи)‿впʼіĭˈм
аў] 

 

 

 

– 

 

 

 

 

SkovorodaR

iznyk1.wav 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повільний 

 

середній 

– 

  

 

[(вф)хОдит'] 

[(вф)_кАм’ін'] 

[ф_твоjІĭ] 

[влАзиш фсерЕдину] 

[фс'у] 

[фт'Іху] 

[ф_пОле] 

[колИ_фсе] 

[за_фс'і] 

[(вф)котИлас'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

[а(жш) ф краˈjі] двічі 
[фсе] 4 рази 

[фсе ˈгасне] 
 [ˈ(вф)стала] 

[клекоˈтитʹ ˈф соках] 
[jак ф павуˈтинʹːі] 
[ˈфсе це] 
 

[загалʹнеўроˈпеĭсʹкуі] 

[буў ˈдобре] 

 

[стаў н(еи)в’Іл'ником] 

[і_неўблагАн:о] 

[моў_пов’Ітр'а] 

[і_заўждИ] 

 [ў_мЕне ||] 

[схОўку |] 

[ja_утомИўс'а ||] 

[тоўчУц':а] 

[пр(ие)хОдиў тоĭ] 

[і_браў менЕ] 

[пОўн'і ||] 

[ўм’істИти ||] 

[пОўн(еи)_ўш:ерт' ||] 

[здригАўс'а |] 

[чуў |] 

 [пОўниĭ] 

[неўпЕўн(еи)н'іс'т'|] 

[ў_м(еи)н'І |] 

[неўжЕ_jа] 

[ў_б(еи)зл'Уд'н'і] 

[крутИўс'а] 

[і_хапАў |] 

[ў_н'ім |] 

[м(ие)_ўдОма ||] 

[почУў в(еи)лИку] 

 

[неˈмоў перˈлину] 
 

[випоўˈнʹала] 

[ˈўласного] 

 [шоўк] 

[ˈзгукʼіў] 

[ў з(еи)ˈлениг] 
[ˈвусʹіў зеˈлениĭ] 

[ˈглибоко ˈў житʹі] 
[ˈдиўлʹацʹːа] 

[ˈўрешч’і] 

[ˈпоўнʹі] двічі 

[ˈдиўноо] 

[ˈшоўку] 

[н(еи)ўˈже хтосʹ] 
[до краˈjіў ˈсинʹого] 

[ˈвʼіўса] 

[просˈторʹіў] 

[і ˈзноў] 

 

– 

 

 

[ja_втомИвс'а ||] 

[влАсне |] двічі 

[а_врЕшт'і |] 

[будИнк’ів  |] 

[слУхав] 

[рот'Ів  |] 

[влАз'ат' 

у_мЕне|] 

 [кол'ор'Ів  |] 

[ти_влАзиш] 

[кров|] 

[менЕ втомИли] 

[а_вден'] 

[л(еи)т'Ів |] 

[навколО] 

[п(оу)чУв тИш’і 

|] 

[врЕшт'і] 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

[ˈвʼівса] 

[ˈв небо ||] 
[н(еи)ˈмов 
таˈбун] 

[jа все] 
[н(еи) впаˈде] 
[на ˈвсʹі] 
[вмиˈраjе] 

[і ˈвмитʹ] 
[в поˈлон] 
[поˈбачив сеˈло] 

[ˈвиĭшла ˈв 
поле] 

[в нʹім] 
[ковтˈнула] 

[jачˈменʹів] 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk 

(1).wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 

Елізія середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

[фʼілоˈсофʼіа] 

[в‿iсˈторʹi] 
[луˈбенʹсʹкоо] 

 

 

 

 

 

 

[в‿исˈторʹі укриˈінсʹки] 

[тˈретʹоо] двічі 

[ˈдруоо] 

[гр(ие)ˈгорʹіjа]  

[украˈjіни] 

[jаˈкого] 

[не‿наĭзначˈнʹішого] 

[у‿сʹілʹсʹˈкого] 

[неаˈбиjаким] 

[jоˈго] тричі 

[акаˈдемʼіjі] 

 

[гр(ие)ˈгорʹіjа]  

[ˈвиjавив] 

[jоˈго] 4 рази 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

SkovorodaR

iznyk1.wav 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

[тˈрицʹaчː(еи)тˈвертоо] 

[до киумог(ие)ˈлʹaнʹсʹкиĭ] 
[акаˈдем’іі] двічі 

[пʼад(еи)ˈсʹат] двічі 

[ˈпершоо] тричі 

[до‿ˈкʼііва] 
[ˈчтвертоо] 

[пов(еи)рˈта(еи)цʹа] 

[і проˈдоўжуе] 
[ˈпʼатоо] 

[з иˈдеами] 
[вʼідʹіˈжːае] 

[ˈпротʹаом] 

[п’адсʹат] 

[шчо оˈхоплʹуе] 
[фʼілоˈсофсʹкʼуі] двічі 

[поˈзицʹіі] 

[д(еи)вʼаˈносто]  

[в(еи)ˈликоо] 

[у фʼiлоˈсофʼiі] 
[загалʹнеўроˈпеĭсʹкуі] 

[фʼiлоˈсофсʹкуі] 

[украˈінсʹкʼіĭ] 

 

[п’ад(еи)ˈсʹатоо] 

[ˈпротʹаом]  

[поˈзицʹіі]  

[д(еи)ˈвʼатоо] двічі 

[вʼідмоўˈлʹаецʹа] 

[розробˈлʹаецʹа] 

[д(еи)вʼаˈносто]  

[змʼіˈін] 

[поˈзицʹіа] 

[ч(еи)тˈвертоо] 

 [зʹ аˈкʼiми] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[коц'убИн'с'коо ||] 

 

[акаˈдемʼіjі] двічі 

[ґрунˈтоўноjі] 

[еруˈдицʹіjі] 

[аудиˈторʹіjах] 

[ˈмʼісʹіjі] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ˈавстрʹіjі] 

[н(еи)наˈдоўго] 

[с(еи)мʼіˈнарʹіjі] двічі 

[зноў п(еи)р(еи)буˈваjе] 

[виклаˈдаjе] 

[ˈвласноjі] 

[та‿жиˈтʹːевоjі] 

[мандрʹіўˈного] 

[слобʼіцʹˈкоjі] 

[та‿надʹːнʹіпˈрʹанʹсʹкоjі] 
[украˈjіни] 

[припаˈдаjе] 

[акˈтиўноjі] 

[до ˈнʹого] 
[пр(ие)миˈкаjе] 

[с(ие)мˈфонʹіjа] 

[іˈдеjі] 

[оˈдержуjе] 

[андˈрʹіjа] 

[коваˈлеўсʹкого] 

[фʼілоˈсофʼіjі]  

[ˈстоjіками] 

[засˈвʼідчуjе] 

 

[іˈдеjі] 

[у‿маˈjетку] 

[св(оу)ˈго] 

[ˈдаўнʹого] 

[ˈприjат(еи)лʹа] 

[фʼілоˈсофʼіjі] двічі 

[з‿наĭрʹозмаˈjітʹішими] 

[траˈдицʹіjами] 

[траˈдицʹіjі] 

 

[ц'огО] двічі 

[багатоголОвого] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

швидкий 

 

 

[де_кʼін'чАец'а] 

[а_починА(еи)ц':а] 

[мАеш] 

[дИхаеш] 

[ти_б(ие)чУ(еи)ш] 

[застр'агАеш] 

[до_влАсноо] 

[л'уц'кОо] 

[jакʼІс' |] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[посуˈваецʹːа] 

[колоˈсистоо] 

[ˈдиўноо] 

[ˈт(оу)о ] замість [тоˈго] 

[ˈс кожноі] 
[соˈлом’аних] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

[в’ід'_н'Ого |] 

 

[не_стаjЕ jім ||] 

[ти_стаjЕш] 

[і_дУмаjеш] 

[тв(оу)jІ] 

[розмаjІтост'і] 

[ти_кИдаjеш] 

[св(оу)jІ] двічі 

[над'Іjі] 

[моjІм] 

[моjІ] 

[і_моjЕ] 

[у_тв(оу)jІх] 

[заjІздом |] 

[з_моjІм] 

[м(оу)jІ] 

[л'уц'кОго] 

[пОjізд] 

[не_пускАjе ||] 

[в’ід_ц'Ого] 

[jіjі] 

 

[таˈjіласʹ] 

[ˈўласного] 

 [ф‿краˈjі] 
[надˈвоjе] 

[в’ід ˈтого] 
[нʹіˈкого] 

[колоˈсист(оу)jі] 

[набиˈваjе] 

[вʼідʹ ˈнʹого] двічі 
[хвиˈлʹуjе] 

[зміˈjацʹːа] 

[ˈтретʹого] 

[спиˈнʹаjе] 

[ˈтого] 

[б(еи)зуˈпинːого] 

[тоˈго] 

[в(еи)рˈтаjе] 

[вмиˈраjе] 

[ˈтемного] 

[ˈсинʹого] 

[jоˈго] тричі 

[заб(ие)ˈраjе] 

[і пориˈваjе] 
[дʹлʹа ˈтоjі] 

[нʹіˈчого] тричі 

[спʼіˈваjе] 

[і ˈхлʹупаjе] 
[ф краˈjі] 
[моˈjі] 

[наˈлитоjі] 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ 

(1).wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 

Вимова [і] 

замість [и] 
швидкий 

 

 

 

 

 

середній  

 

[до ˈкʼііва] 
[фʼілоˈсофсʹкʼіми] 

[украˈінсʹкʼіĭ] 

(український) 

 

 

[зʹ аˈкʼiми] 
 

[та ˈмузики] 

[роˈки] 

[досˈлʹідники] 

[та нʹіˈмецʹкими] 
 

 

[фʼілоˈсовсʹкиĭ] 

[ˈдумки] 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

SkovorodaR

iznyk1.wav 
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середній 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

[м’іс'к’Іх] 

[jакʼІс' |] 

 

 

 

 

 

[такˈіĭ] 

[ст(еи)шˈк’і ĭ доˈроги] 

[неаˈбиjаким] 

[вишˈневсʹкиĭ] 

[поˈет(ие)ки] 

 [ˈбудʹjаких] 

 

[тІл'ки] 4 рази 

[ти_кИдаjеш] 

[рУки] 

[потОки] 

[на_ш(ие)рОкиĭ] 

[таˈкиĭ] 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk 

(1).wav 

 

 

 

Kocubyns'k

yj_Riznyk_ 

(2).wav 

 

 

Таблиця В.5 

Вияви мовлення диктора БОВ 

Явище Темп 

мовлення 
Відхилення від норми Діапазон варіативності 

в межах норми (ядро) 
Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 
середній 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[фстаˈноўл(еи)нʹі] 

[ф ˈтисʹачʼу] 
[ф ˈтисʹача] 
[ф ˈсʹвʼітʹі] 
[фсʹоˈго] 

 

[ф_п(еи)ч’І] 

[ф_хАту] 

[(вф)_садОк] 

[ф_садкУ] 

[фпАло] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[заблуˈди(вф)сʹ] 

[пост(еи)ˈрʹі(гх) шʼːо] 

[ˈф хатʹі] 
[фʼсʹі таˈкʼі] 
[опˈсипаниĭ] 

 

 

 

 

 

 

[с полоˈвин(оу)jу] 
[наĭˈглибша] 

[зап(оу)ˈр'із'кого] 

 

 

 

[с_котОм] 

[спитАў] 

[сказаў] двічі 

[с_п’Ід] 

[с_подв’Ір'ja] 

[с_пОлуд'н'a] 

[г(оу)луб’ц'І] 

[нИзку] 

[п’ід'т'Ате] 

[смУжку] 

[запр'Iг] 

[уд'Аг] 

 

[с ˈкраjу] 
[слизˈка] 

[ˈскин(еи)ш] 

[ˈдужʼчʼаў ||] 

[jакˈраз] 

[од хоˈлодного] 
[враз ˈсани] 

[ˈсʹ:нʹігу] 

[обтˈрʹіпуjучʼисʹ] 

[сʹнʹіг] 

[сп(еи)р(еи)ˈлʹаку] 

[мʼі(жш) 
сʹімфеˈрополем] 

 

 

 

 

[зав(еи)(зс)тИ] 

[од'а(гх)с'а] 

[с'н'І(гх)] 5 разів 

[блИ(ж’ш’)че] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[рос:т(еи)ˈлилосʹ

] 

[сʹнʹі(гх)] тричі 

[шчо(бп) хоч] 

[ˈпʼі(дʹтʹ)тʹупцем

] 

[і  
непост(еи)ˈрʹі(гх

)] 

[ро(зс)ˈкриўши] 

[запоˈбі(гх)ти] 

9 S_Facts 

about 
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av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_Jalynka2.w

av 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

[беш_шАпки |] 

[н(еи)_постер'Іх] 

[і_(вф)сЕ] 

[бУт'те] 

[фʼс'і] 

[бох приказАў] 

 

 

 

 

[н(еи)шчиˈсленːих] 

[на ˈбер(еи)х] 

[ф своˈjіĭ] 
[ˈвлазиш фсеˈредину] 

 

 

 

 

[а коˈли ˈфсе] 
[за ˈфсʹі] 
[ja ўтоˈми(вф)сʹа] 
[jа здриˈга(вʼфʼ)сʹа] 
[круˈти(вф)сʹа] 

[ˈс кʼінʹми] 
[ˈвипріг ˈконʹі] 

[i ˈзʹвʼідти] 
[ĭ н(еи)ˈшвидко] 
[наˈзад] 

[ˈсʹːого] 

 

[враз] двічі 

[зл'Ізти] 

[с_кон'А] 

[скрИкнули ||] 

[спитАла] 

[та_б’Ідкалас'а ||] 

[шчо_с_тиг] 

[спод'івАjуч’ис'] 

[с':в'атИм] 

 

[спакуˈватисʹ] 

[одˈно с тих] 
[споˈчити] 

[скрʹізʹ] 

[ˈпоглʹад] 

[с тоˈбоjу] 
[ˈрозпач] 

 

 

[ісːмʼіˈтʹːам |] 

[сплʹіˈтали] 

[чи розˈтул(ие)тʹ] 
[б(еи)зˈпомʼічʼнʹі] 

 

[пост(еи)ˈрʹі(гх) 

шʼːо] 

[наˈза(дт) по 
доˈрозʹі] 

[коˈли (бп) хоч’] 

 

 

[с'н'І(гх)] тричі 

[м’іĭ_д'А(д'т')ко] 

[хр(еи)(бп)тИ ||] 

[колИ_(бп)_шч(е

и)] 

[б(еи)с_тИх] 

[н'і(чш) ||] 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

[у 
бескоˈнечних] 

[дрʹі(бʼпʼ)ˈнʹі] 

 

S_Jalynka2.w

av 

 

 

 

 

 

S_Jalynka3.w

av 

 

 

 

 

 

 

 

 

shchuruk_o_1

1 

S_Intermezzo

_frahment1_1

.wav 

 

 

 

 

S_Intermezzo

_frahment1_2

.wav 

Асиміляція 

за місцем і 

способом 
творення 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

[ˈдвадʹцʹатʹ] двічі 

[гроˈма(дзʹ)киĭ] 

[чот(ие)рˈнацʹатому] 

 [пʼі(дз)емˈлеjу] 

[пʹі(дз)олоˈтоjу] 

[чот(ие)рˈнацʹːати] 

[пʼjатˈнацʹːати] 

 

[дванАц':ат'] 

[в’іч_ш(еи)ўц'А] двічі 

[п(еи)р(еи)д_цИм] 

[лагОд' сИну] 

[здавАлос' | ш’:о] 

[ш’:е] 

 

[шʼːо] 4 рази 

[н(еи) ˈшʼːасʹтʹа] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[беш_шАпки |] 

[ш’:оз'] 

[наĭкоˈрочша] 

[на ˈкісʹцʹːі] 
[д(еи)вʼацˈсот] 

 

 

 

 

 

[жУр'ац':а] 

[jакИш’_чол(оу)в’Ік] 

[кажіц'_ц'Іну] 
[ж:ал'У] 

[шчо] 7 разів 

[шче] двічі 

 

[вʼі(дз)ˈсанок] 

[раˈдʹіjуцʹ ˈсʹвʼатечʼку] 

[ˈжурацʹːа] 

[туч чиˈнити] 
[шчо] 6 разів 

[шче] 

[шчо (бп) хоч] 

[шчосʹ] 

[кушч] 

[с(ие)ˈдʹа(дзʹ) за 

стоˈлом] 

[поздороўˈлʹауцʹ 

ˈпразником] 

 

[ĭ_ч’об’І(дж) ж’Ін'ц'і ||] 

[хо(дж)_дорОга] 

 

 

– 

 

 

 

 

 

[насувАец'а] 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[в(оу)рУшиц'а] 

[приб’jЕц'а] 

 

9 S_Facts 

about 

Ukraine1.wav 

 

 

 

 

S_Jalynka1.w

av 

 

 

 

 

 

S_Jalynka2.w

av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_Jalynka3.w

av 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

середній 

 

[алЕ_ш’:о_це] 

[ш’:о_се] 

[н'і_в’:Іш’ч’о] 

[н(еи)шчиˈсленːих] 

 

 

 

 

 

 

[бруд своˈго] 

 

 

 

[ˌповʼідʹч(ие)ˈнʹати] 

[лʹуˈ(дʹцʹ)кого] 

[гороˈ(дзʹцʹ)ких] 

[лʹуˈ(дзʹцʹ)кого] 

[вʼідʹ ˈцʹого] 

[мишчИну] 

[ў_хУс'ц'і  ||] 

[дЕшчо] 

[шчо] 5 разів 

[колИ_(бп)_шч(еи)] 

[ушчУхне ||] 

[н(еи)_вшчухАла ||] 

[і_нАшчо] 

[шчо_с_тиг] 

 

[шчo] 4 рази 

[ˈпору(дж) зо ˈмноjу] 

[і нʹіˈшчо] 

 

[товˈчуцʹːа] 

[почʼиˈнаецʹːа] 

[ˈмаjуцʹ св(оу)ˈjі] 

[шчо]4 рази 

[уˈшчертʹ] 

[шчо ˈмчали] 
[м(еи)туˈшацʹːа] 

[замˈкнуцʹːа] 

[брац ˈсмертʹі] 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

S_Jalynka3.w

av 

 

 

 

 

 

 

shchuruk_o_1

1 

S_Intermezzo

_frahment1_1

.wav 

 

S_Intermezzo

_frahment1_2

.wav 

Асиміляція 

за м’якістю 
 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

[пʼjатʹ] двічі 

[ˈпʼjатого] 

[ˈкʼвʼітʹнʹа] 

[пʼjад(еи)сʹат] 

[пʼjаˈти] 

[пʼjатˈнацʹːати] 

 

[в’_jакИмовиĭ] 

[тр'іш’ч’Аў] 

[голуб’ц'І] 

[та_м’jaў] 

[у_с'ім’jІ] 

[м’jaў] 

[а_jAк’ jijI] 

[с_подв’Ір'ja] 

 

[ˈдужʼчʼаў ||] 

[ˈзовʼсʹім] 

[ˈступʼнʹіў] 

[зам’іˈтав’ сʹнʹіг] 

[ф’сʹі] 

[в’ сʹнʹі(гх)] 

 

[про_вов’к’Ів промаĭнУла] 

[приб’jЕц'а] 

[крОв’jу] 

 

 

– 

 

 

 

 

 

[здриˈга(в’ф’)сʹа] 

[дрʹі(бʼпʼ)ˈнʹі] 

[н(еи)поˈтрʹібʼнʹі] 

 

[ˈпамjатники] 

[ˈкʼвʼітʹнʹа] 

[тр(еи)мˈбʼіта] 

 

 

 

[на_блакИт'н'і] 

[с'огОд'н'і] 

[с_пОлуд'н'a] 

[п’ід'т'Ате] 

 

 

 

 

 

[ˈпʼі(дʹтʹ)тʹупцем |] 

[надˈjіде] 

 

 

 

 

 

[с'огОд'н'і] 

[а_в_jакИмов’іĭ] 

[з(еи)мл'А] 

[мав jІхати] 

 

[вʼідʹˈнʹого |] 

[саˈмотʹнʹім] двічі 

 

 

 

 

 

[саˈмотʹнʹім] 

[ў‿б(еи)ˈзлʹудʹнʹі] 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

9 S_Facts 

about 

Ukraine1.wav 

 

 

 

S_Jalynka1.w

av 

 

 

 

 

 

 

 

S_Jalynka2.w

av 

 

 

 

 

 

S_Jalynka3.w

av 

 

 

 

shchuruk_o_1

1 

S_Intermezzo

_frahment1_1

.wav 

 

S_Intermezzo

_frahment1_2

.wav 
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Вимова 
губно-

зубного 

варіанта [в] 
у позиції 

вокалізації 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[фстаˈноўл(еи)нʹі] 

[ф ˈтисʹачʼу] 
[ф ˈтисʹача] 
[ф ˈсʹвʼітʹі] 
[фсʹоˈго] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ф_п(еи)ч’І] 

[ф_хАту] 

[(вф)_садОк] 

[ф_садкУ] 

[фпАло] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ў ˈсʹвʼітʹі] 
[ˈаўтор] 

[оголоˈсиў] 

[праў] 

[ў ˈмʼісʹтʹі] 

[працʹіўн(ие)ˈками] 

[шеўˈченку] 

[фстаˈноўл(еи)нʹі] 

[ˈметрʹіў] двічі 

[наĭˈдоўшиĭ] двічі 

[кʼілоˈметрʹіў] 

[голоўˈна] 

[ў тоĭ же] 
[доўж(ие)ˈна] 

 [наĭдаўˈнʹіша] 

[наĭстароˈдаўнʹіше] 

[ˈрʹіўн(еи)нʹсʹкоjі] 

[ˈрокʼіў] 

[ˈмаўпу]  

 

 

[настАў] 

[тр'іш’ч’Аў] 

[та_сичАў] 

[та_м’jaў] 

[ў_с'ім’jІ] 

[буў] 

[погл'адАў] 

[с(ие)д'Іў] 

[схилИўши] 

[дУмаў] 

[в’іч_шеўц'А] 

[удАўс'а] 

[помоўчАў] 

[спитАў] 

[та_ўжЕ] 

[в’і(дт)п(оу)в’Іў] 

[об’ізвАўс'a] двічі 

[ў_б’іл'Авого] 

[гл'ануў] тричі 

[замОўк] 

[прочитАўши] 

[невимОўниĭ] 

[сказаў] двічі 

[ўже_ĭ] 

[подУмаў] 

[і_махнУў] 

[даў] 

[розказАў] 

[і_п’ішОў] 

[пов(еи)с(еи)л'Iшаў] 

[ў_пОдраних] 

[ўз'aў] двічі 

[ĭ_подАўс'а] 

[л(еи)жАў] 

[ў_здорОв’і] 

[ў_с'н'І(гх)] 

[то_стрИбаў] 

[то_розгортАў] 

[ў_садкУ] 

[наст(оу)ўбУрчиўшиз'] 

[по ˈвсʹому] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[сид'Ів дОл'і] 

[і_всЕ] 

[ув’іĭшОв] 

[jа_вже] 

[похвалИв] 

[в_тОму] 

[мов 

стЕж(еи)ч’ка] 

[в_дорОгу] 
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about  

Ukraine1.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_Jalynka1.w

av 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[фʼсʹі таˈкʼі] 

[ˈф хатʹі] 

[фʼсʹі таˈкʼі] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[дер(еи)ўц'А] 

[п’ід'іĭшОў] 

[замахнУўс'а] 

[і_ўдАриў] 

[по_стОўбуров'і] 

[рубАў] 

[дер(еи)ўцЕ] 

[н(еи)_плАкаў] 

[бАчиў] 

[за_стОўбур] 

[закИнуў] 

[і_лишАў] 

[дОўгу] 

[почАў] двічі 

[го:ў] 

[гукнУў с_подв’Ір'ja] 

[бо_ўжЕ] 

[ўдиўл'Аjyч’ис'] 

[ўже_jaлИнка] 

[i_вИjiхаў] 

 

 

[пов’іˈваў] 

[ˈў затоки] двічі 

[ˈўкрите] 

[граў] 

[ˈдужʼчʼаў] 

[ˈвjокнуў] 

[стоˈjаў] 

[піўгоˈдини] 

[ў сʹнʹігоˈвих] 
[ˈбурхаў] двічі 

[ішоў] 

[биў] 

[наˈлазиў] 

[ў рукаˈва] 
[наˈсунуў] 

[ĭ схиˈлиў] 

[даў сторчаˈка] 

[л(еи)ˈжаў] 

[обʼіˈшоў] 

[наўкруˈги] 

[н(еи) заˈплакаў] 

[п(оу)ˈдумаў] 

[ˈў лʹісʹі] тричі 
[гуˈчаў] 

[таˈсипаў] 

[ступˈнуў] 

[ˈступʼнʹіў] 

[ˈстаў] двічі 

[ро(зс)ˈкриўши] 

[ˈзбиўсʹа] 

[сʹіў] 

[ĭ поˈjіхаў] 

[насˈтаў] 

[ˈjіхаў] тричі 

[ў сʹнʹіг |] 
[п(оу)ˈмʼітиў] 

[наўмаˈнʹːа] 

[п(оу)ˈдумаў] двічі 

[наўпроˈстезʹ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[поˈсипав] 

[ˈзовʼсʹім] 

[заг(оу)рˈнув 

ˈруки] 

[враз] 

[іˈвдарилисʹ] 

[ˈв санʹах] 

[вʼ сʹнʹі(гх)] 
[пʼідˈвʼівсʹа] 

[замʼіˈтавʼ сʹнʹіг] 

[зjаˈвивсʹ] 

[ˈв лʹісʹі] двічі 
[і в 
п(оу)ˈвʼітрʹі] 

[навкруˈги] двічі 

[ˈв хатʹі] 
[поˈбачʼив 

св(оу)ˈjу] 

[мов 
страˈховишча] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_Jalynka1.w

av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_Jalynka2.w

av 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[і_(вф)сЕ] 

 [фʼс'і] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[пов(еи)рˈнуў] двічі 

[ˈдоўго] 

[уˈзʹаў] 

[ˈзоўсім] 

[бʼіˈлʹіў] 

[ˈстоўбури] 

[деˈреў] 

[заˈплакаў] 

[та круˈтиў] 

[та діўˈчата] 
[торкˈнуў] 

[ˈблимнуў] 

[ў маˈленʹкʼіх] 
[буў] 

[ˈвидаўсʹ] 

[опусˈтиў] 

[ˈглʹануў] 

 

 

[посИпаўс'] 

[ў_с'н'і(гх) |] 

[навАжиўс'а] 

[ў_л'Іс'і  ||] 

[ĭ_дОўго] 

[н(еи)_ўгавАло ||] 

[похолОў з_Остраху ||] 

[ў_грУд'ах ||] 

[ў_н(еи)с'т'Амц'і] 

[зат'Аў] двічі 

[вИjіхаў] двічі 

[стоjАў] 

[і_зрад'Іў ||] 

[ўб’ік ||] 

[п(оу)дУмаў] двічі 

[і_вхопИўс'а] 

[чАўс'а] 

[наўздог’Ін'ц'і] 

[вИр'адиўши] 

[з'ітхнУў ||] 

[л'убИў ту_jалИнку ||] 

[ўд'Іjеш ||] 

[ўд'агнУтис'а] 

[ĭшОў с'н'іг ||] 

[д'іўчАтка] двічі 

[бАўл'ач’ис'] 

[ў_такУ] 

[вИĭшоў] 

[забивАў] 

[стр(ие)вОжиўс'а ||] 

[ув’іĭшОў] 

[і_уjаўл'ала] 

[збИўс'а] 

[воўкИ ||] 

[моўчАв ||] 

[ал(еи)_тр(ие)вОўжис'] 

[вихОдиў] 

[ўд(ие)ўлАўс'] 

[прислухАўс'] 

[даўнО] 

[ўже_веч’Ер'али ||] 

[ў_хУс'ц'і  ||] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[враз] двічі 

[про_вов’к’Ів 

промаĭнУла] 

[побАч’ив] 

[вовкИ ||] двічі 

[і_вхопИўс'а] 

[н(еи)_вшчухАл

а ||] 

[вже_см(еи)ркА

лос'а||] 

[моўчАв ||] 

[врАн'ц'і] 
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av 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ф своˈjіĭ] 
[ˈвлазиш фсеˈредину] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[а коˈли ˈфсе] 
[за ˈфсʹі] 
[ja ўтоˈми(вф)сʹа] 
[jа здриˈга(вʼфʼ)сʹа] 
[круˈти(вф)сʹа] 

 

[приказАў] 

[ў_хуртовИну ||] 

[воўкАм] 

[л'ітАў] 

[шАрпаў] 

[с'аjаў] 

[ўбрАлас'] 

[ў_б’Ілу] 

[п’ішОў] 

 

[jа ўтоˈмиўсʹа] 
[неўблаˈганːо] 

[ўˈкамʼінʹ і заˈлʹізо] 

[буˈдинкʼіў] 

[роˈтʼіў] 

[ўˈмене] 

 

 

 

 

 

 

 

[ja ўтоˈми(вф)сʹа] 
[іˈбраў] 

[ўмʼіˈстити] 

[л(еи)ˈтʹіў] 

[ˈпоўниĭ] 

[неˈпеўнʹісʹтʹ |] 

[неˈўже] 

[ў б(еи)ˈзлʹудʹнʹі] 
[і хаˈпаў] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ˈвласне] 

[аˈврештʹі] 

[ˈвходитʹ] 

 [мов поˈвʼітрʹа] 

[і заˈвжди] 
[ˈвлазʹатʹ 
уˈмене] 

[тиˈвлазиш] 

[доˈвласного] 

[ˈсховку] 

[ˈхочеʼж ˈвзʹати] 

 

 

[ˈвсʹу] 

[м(еи)ˈне 

втоˈмили] 

[товˈчуцʹːа] 

[ˈм(еи)нʹі ˈвтʹіху] 

[приˈходив тоĭ] 

[ˈповнʹі] 

[ˈповне] 

[аˈвденʹ] 

[коˈли чув за 
соˈбоjу] 

[ˈслухав 

р(еи)ˈвучʼі] 

[в(ие)ˈтʹагуе 

вˈполе] 

[в м(еи)ˈнʹі] 
[навˈколо] 

[і в м(еи)ˈнʹі] 
[н(еи) п(оу)ˈчув 

ˈтишʼі] 

[ˈвʼ нʹім |] 

[jакˈв морʹі] 

[ˈврештʹі] 

[ˈми вˈдома] 

[ˈбричка 

вкоˈтиласʹ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

S_Intermezzo

_frahment1_1

.wav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

S_Intermezzo

_frahment1_2

.wav 

Елізія середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[украˈінʹсʹкиĭ]  

[ˈстанʹцʹіа]  

[украˈінʹсʹкиĭ]  

[д(еи)в’ацˈсот] 

 

‒ 

 

[н(еи)здУжаут']  

[з(еи)лEноі]  

[насувАeц'а]  

[поздороўˈлʹауцʹ]  

 

[в украˈjінʹі]  
[украˈjінʹсʹк(оу)му] 

[склаˈдаjе]  

[в украˈjінʹі]  
 

[констиˈтуцʹіjі] 

 

[п(оу)ˈjіду] 

[ст(оу)ˈjітʹ] 

[подаˈjе] 

[раˈдʹіjуцʹ] 

[просʹтʹаˈгаjудʹ] 

 

 

– 

 

 

– 

 

– 
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av 
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av 
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середній 

[кіˈнʹчʼаецʹа] 

[почʼиˈнаецʹːа] 

 

 

 

 

 

 

[в(ие)ˈтʹагуе в ˈполе]  

[ваˈгу те ˈмаjе] 
[вимаˈгаjе] 

[в моˈjе] 
[ˈмаjуцʹ] 

[не стаˈjе] 
[стрʹіˈчаjу] 

 

 

[заˈjіздом] 

[з моˈjім] 
[своˈjі] 

[і н(еи) пуˈскаjе] 
[в(еи)рˈтаjутʹ] 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

11 

S_Intermezzo

_frahment1_1

.wav 

 

 

 

 

12 

S_Intermezzo

_frahment1_2

.wav 

Вимова [ч’] 
перед 

голосним, 

окрім [і] 

середній 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

 

[ф ˈтисʹач’у] 

 

 

[тр'іш’ч’Аў] 

[і_нАч’е] 

[нАч’е] 

[ўдиўл'Аjyч’ис'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ˈначʼ(еи)] 

[ˈдужʼчʼаў] 

[ˈбрʹохаjучʼисʹ] 

[ˈплачʼу] 

[в(еи)ˈчʼерʹі] 

[хочʼ] 

[поˈбачʼив] 

[обтˈрʹіпуjучʼисʹ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[п(оу)ч’Улос' ||] 

[побАч’ив] 

[ч’Орне] 

[назУстр'ічʼ] 

[виг(ие)нАjуч’и] 

[ĭ_ч’об’Ід] 

[хапАjуч’иш’] 

[ˈтисʹача] 

[хр(еи)ˈшчатик] 

 

[та_сичАў] 

[шчо] 7 разів 

[с(еи)стрИчок] 

[чогО] 

[чи] тричі 

[помоўчАў] 

[тр(еи)мт'Ачим] 

[прочитАўши] 

[шче] двічі 

[чол(оу)в’Ік] 4 рази 

[чобОт'ах] 

[чОботи] тричі 

[чОрн'і] 

[наст(оу)ўбУрчиўшиз'] 

[заман'Ачила] 

[нАче] двічі 

[блИ(ж’ш’)че] 

[бАчиў] 

[в(еи)ршЕчоґ] 

[бАчити] 

[почАў] двічі 

 

[шчо] 6 разів 

[шче] 

[заˈлʹіплʹуjучи] 

[шчо(бп) хоч] 

[шчосʹ] 

[поглʹаˈдаjучи] 

[закриˈваjучи] 

[ˈконʹче] 

[манʹаˈчили] 

[кучуˈгурах] 

[в(еи)ˈчерʹу] 

[та діўˈчата] 
[поˈбачити] 

[кушч] 

[туч_чиˈнити] 

 

 

[чАўс'а] 

[дЕшчо] 

[шчо] двічі 

[н'Ічого] 

[з_в(еи)чЕреjу ||] 

[шчо] тричі 

[н(еи)_лучИлас'] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 
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Ukraine1.wav 

 

S_Jalynka1.w

av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S_Jalynka2.w

av 
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av 
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середній 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній 

[бАўл'ач’ис'] 

[нАч’е] 

[спод'івАjуч’ис'] 

[побАч’ити] 

[поч’Ути] 

[веч’Ер'али ||] 

[дожидАjучʼи] 

[в(еи)чʼЕр'і ||] 

[на_в(еи)ч’Ер'у] 

[зустр'ічʼАjут'] 

[н'іч’ сум] 

 

[ˈтʹілʹки‿шч’е] 

[хоч’ на‿чʼас] 
[ˈчʼ(еи)р(еи)з] 

[ти‿ˈхочʼеж] двічі 
 

 

 

 

 

 

 

[тиˈхочʼ(еи)ш] 

[наˈзустрʹічʼ] 

[чʼуˈжʼі] 

[колИ_(бп)_шч(еи)] 

[ушчУхне ||] 

[н(еи)_вшчухАла ||] 

[і_нАшчо] 

[шчо_с_тиг] 

[д'іўчАтка] 

[в(еи)чЕр'у ||] 

[вЕчором ||] 

[подаjучИ ||] 

[нАч(еи)] 

 

 

[шчo] 4 рази 

[а‿ĭ‿чуˈже] 
[чуˈже] 

[і‿нʹіˈшчо] 
[стрʹіˈчаjу] 

[ˈчорних] 

[ти‿б(ие)ˈчуjеш] 

[скрʹізʹ‿jа‿стрʹіˈчаjу] 
[ˈрозпач] 

[ˈмучиш] 

 

[jак ˈхочу] 
[н(еи)зліˈченːих] 

[доˈкуч(ие)ло] 

[товˈчуцʹа] 

[криˈчатʹ] 

[шчо]4 рази 

[чистоˈта] 

[ч(еи)ˈкав jіх] 
[ˈчасом] 

[чиˈгали] 

[чим] 

[уˈшчертʹ] 

[по ноˈчах] 
[шчоˈмчали] 

[чи розˈтул(ие)тʹ] 
[чиˈпуститʹ] 

[н(еи) п(оу)ˈчув] 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 
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Таблиця В.6 

Вияви мовлення диктора ВСП 

Явище Темп 

мовлення 

Відхилення 

від норми 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(ядро) 

Діапазон варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 
середній [такОш свиг’] 

[дУшче] 

[аш пОк’и] 

[пишА(вф)с'а] 

[бо в:ажА(вф)] 

[фсе (шж)] 

[на (вф)с'і] 

 

[р'ат] 

[в(оу)з'І(вф)] 

[фсе] двічі 

[фс'Ак’іĭ] 

[фс'іх’ і н(еи)] 

[лЕхше] 

[с:обОjу] 

[посуд] 

[с:обОĭ] 

 

[фсе (шж)] 

 

 

 

 

 

 

 

[рос:тАвл(еи)н'і] 

[вА(жш)ко] 

[пОсу(дт)] 

[тАко(жш)] 

[д'І(жш)кʼи] 

[корО(бп)ки] 

SvitlanaVakul

chuk2 

 

 

 

 

 

 

SvitlanaVakul

chuk4 

Асиміляція 

за місцем і 
способом 

творення 

середній [вʼіц свистун'ц'А] [хо(дж) до 

гонʹч’аˈрʹа] 

 

 

– 

SvitlanaVakul

chuk4 

 
Асиміляція 

за м’якістю 

середній [jак’ jа] (двічі) 

[хо(дж) до 

гон'ч’ар'А] 

[ш’ч’е] (двічі) 

[шч’о] 

[краш’ч’е] (двічі) 

[Ін'ш’і] 

[гон'чар'Ів] 

[на 

слобожАн'ш’ч’ін'і] 

[гон'чарЕм] 

[гон'ч’Ар'і] 

 

[гон'ч’ар'Ам] 

[пОсуд' je] 

 

[шче] (двічі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[мр'Іjе] 

[шчо] (двічі) 

[гончАрн'і] 

[гончАрниĭ] 

[чАпл'іі] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

SvitlanaVakul

chuk2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SvitlanaVakul

chuk4 

Вимова губно-
зубного 

варіанта [в] 

у позиції 
вокалізації 

середній [пишА(вф)с'а] 

[бо в:ажА(вф)] 

[фсе (шж)] 

[на (вф)с'і] 

 

 

[в(оу)з'І(вф)] 

 [фсе] двічі 

[фс'Ак’іĭ] 

[фс'іх’ і н(еи)] 

[буў] (двічі) 

[ўже] 

[ум’Іў] 

[ходИў] 

 

 

[в(оу)з'Іў] 

[булИ в тОĭ] 

[а гон'чар'Ів 

понахОдидʹ] 

[шкЕтʹів’] 

[гонʹчарʹІв] 

 

[рос:тАвл(еи)н'і] 

[довж(еи)лЕзниĭ] 

 

SvitlanaVakul

chuk2 

 

 

 

 

SvitlanaVakul

chuk4 

Вимова [і] 

замість [и] 
 

 

середній 

 

 

[на_слобожАн'ш’ч’і

н'і] 

[так’Іх] 

[так’Іх’] 

 

[н(еи)зважАĭчи] 

[свистУл'ки] 

 

 

 

[аш ˈпок’и] 

[jАрмарк’и] 

 

 

 

SvitlanaVakul

chuk2 
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середній 

 

 

 

 

 

 

[фс'Ак’іĭ] [пИлки] 

[такИĭ] 

 [кОш(ие)ки] 

[лахАнки] 

[бОчки] 

[бочОнки] 

[корО(бп)ки] 

[сок’Ири] 

[ˈдʹі(жш)кʼи] 

SvitlanaVakul

chuk4 

 

 

 

Елізія [j] середній [до_шестивʼідЕрн(о

у)i] 

[чАпл'іі] 

[на_свиІх] 

 

[свиг’] – замість 

[св(оу)jІх] 

[змагА(еи)мос'] 

[мр'Іjе] 

[н(еи)мАje] 

 

 

 

[продаjЕ] 

[виграjУ] 

– 

 

 

 

 

– 

 

SvitlanaVakul

chuk4 

 

 

 

SvitlanaVakul

chuk2 

 
Вимова [ч’] 

перед 

голосним, 
крім [і] 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

середній 

 

 

 

 

 

[хо(дж) до 

гон'ч’ар'А] 

[ш’ч’е] (двічі) 

 [шч’о] 

[краш’ч’е] (двічі) 

[гон'ч’ар'іў] 

[гон'ч’ар'Ам] 

[гон'ч’ар'І] 

 

– 

 

 

 

 

 

[н(еи)зважАĭчи] 

[дУшче] 

[гонʹчарЕм] 

 

 

 

 

 

 

[шче] (двічі) 

[шчо] (двічі) 

[гончАрн'і] 

[гончАрниĭ] 

[і чогО] 

[хОч(еи)ш] 

[кочЕрги] 

[чАпл'іі] 

[бочОнки] 

[бОчки] 

[п(еи)р(еи)лʹІчиш] 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

SvitlanaVakul

chuk2 

 

 

 

 

 

 

 

SvitlanaVakul

chuk4 
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Таблиця В.7 

Вияви мовлення диктора ЛВМ 

Явище Темп 

мовлення 

Відхилення від норми Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(ядро) 

Діапазон 

варіативності 

в межах 

норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 
швидкий [ˈбут:е] (замість 

[ˈбуд(еи)те]) 

[с ˈподаноĭ] 
[вʼідп(оу)ˈвʼідно] 

[вʼід] 

[ў 
зʹвʼаˈ(зс)ку] 

 

litvin12_new.wav 

Асиміляція 

за місцем і 

способом 

творення 

 

 

 

швидкий 

[в’і(зс) соцʹіалʹіˈстичʼн(оу)і] 
[на ˈтридʹцʹaтʹ] 
[пʼідстаў] 

[на ˈтрицʹ(еи)тʹ] 
[комуˈнʹісʹːів] 

[к(оу)муˈнʹісʹːіў] 

[міˈсʹ:а] двічі 

[шʼ:о] 

 

 

– 

[ˈвносицʹа] 

[ˈўносицʹа] 

 

 

 

litvin12_new.wav 

Асиміляція 

за м’якістю 
швидкий [наˈроднʹі] 

[пʼjад:(еи)ˈсʹат] 

[наˈродʹнʹі] 

[ў зʹвʼаˈ(зс)ку] 
 

– litvin12_new.wav 

Вимова [ч’] 

перед 

голосним, 

крім [і] 

швидкий  [н(еи) ˈбачʼу] 
[ˈфедричʼа] 

[зачʼ(еи)ˈкаĭте] 

 

– 

 

– 

 

litvin12_new.wav 

 

Вимова 

губно-

зубного 

варіанта [в] 

у позиції 

вокалізації 

швидкий  

 

– 

[шаˈноўнʹі] 7 разів 

[ˈўносицʹа] 

[ў проˈцесʹі] 
[пʼідстаў] 

[в(еи)рˈхоўноо] 

[ў зʹвʼаˈ(зс)ку] 
[проˈдоўжимо] 

[проˈдоўжувати] 

[к(оу)муˈнʹісʹːіў] 

[в ˈдесʹадʹ] 

[ˈвносицʹа] 

 

 

litvin12_new.wav 

Вимова [і] 

замість [и] 
швидкий [таˈкʼіх] 

[а ˈскʼікʼі] 
[ˈтрошкʼі] 

 

– 

 

– 

litvin12_new.wav 

Елізія швидкий [в(еи)рˈхоўноо] 

[ˈрозлʹад] двічі 

[ˈфракцʹіа] 

[соцʹіалʹіˈстичʼн(оу)і] 

[ˈфракцʹіі] двічі 

[вʼіˈталʹіа] 

[г(оу)л(оу)ˈвуĭчʼіĭ] 

[огоˈлошуіцʹа] 

[до ˈрозлʹаду] 
[св(оу)ˈі] 

[с ˈподаноĭ] 

[заˈjава] 

[украˈjіни] 

[згоˈдом] 

[огоˈлошуіцʹа] 

[пʼjад:(еи)ˈсʹат] 

 

– 

litvin12_new.wav 
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Таблиця В.8 

Вияви мовлення диктора БОП 

Явище Темп 

мовлення 

Відхилення 

від норми 

Діапазон 

варіативності в межах 

норми (ядро) 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 
 

швидкий 

 [апс(оу)л'Утно] 

[ж(ие)лА ф 

свИĭ] 

[ф сел'І] 

[жИти (вф) 

такОму] 

 

[с_пЕршоо] 

 

 

– 

 

BakOlia_ProSe

be.wav 

Асиміляція 

за м’якістю 
швидкий [д(еи)в’jацОт] [пр(ие)рОд'н'ім]  

– 

BakOlia_ProSe

be.wav 

Асиміляція 

за місцем і 

способом 

творення 

 

швидкий 

[од(ие)нАд'ц'то

о] 

[д(еи)в’jацОт] 

 

– 

 

– 

 

 

BakOlia_ProSe

be.wav 

Вимова губно-

зубного 

варіанта [в] 

у позиції 

вокалізації 

 

 

 

швидкий 

[ж(ие)лА ф 

свИĭ] 

[ф сел'І] 

[жИти (вф) 

такОму] 

 

[ў_м’іс'т'і] 

[розмоўл'Ати] 

[рос'іĭс'комОўне] 

 

[пАвл'івна] 

[рОк’ів] 

[навчАлас'а] 

[напол'агАв м’іĭ] 

 

 

 

BakOlia_ProSe

be.wav 

 

 

Елізія 

 

 

швидкий 

[од(ие)нАд'ц'тоо

] 

[дрУоо] 

[с пЕршоо] 

[укриІн'с'ки] 

[і свуЕjу] 

[укриІн'с'ку] 

[кИj(еі)в’і] 

[ц'Ого] 

[крАjу ] 

[моjА] 

[укриjІн'с'к(оу)jу] 

[до кИj(еі)ва] 

[в укриjІн'с'кіĭ] 

 

 

– 

 

 

 

BakOlia_ProSe

be.wav 
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Таблиця В.9 

Вияви мовлення диктора БОБ 

Явище Темп 

мовлення 

Відхилення 

від норми 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(ядро) 

Діапазон варіативності 

в межах норми 

(периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за місцем і 

способом 

творення 

 

 

середній 

[вʼідсадИти] 

[в’І(дз)вук] 

[в’і(дз)вучʼАти] 

[в’і(дз)нАка] 

[вʼі(дз)начʼАjу] 

[на фсе] 

 

[вʼі(дз)золИти] 

 

– 

BB_1_6Norm 

Асиміляція 

за м’якістю 
 

середній 

 

[н(еи)об’хʼІдно] 

 

[с'огОд'н'і] 

 

– 

BB_1_6Norm 

 
Вимова [ч’] 

перед голосним, 

крім [і] 

 

середній 

 

[ч’Уje] 

[на поч’Аток] 

[вʼі(дз)нач’Аjу] 

[в’і(дз)вучʼАти] 

[вруч’Или] 

 

– 

 

– 

 

BB_1_6Norm 

Вимова губно-

зубного варіанта 

[в] у позиції 

вокалізації 

середній  

[на фсе] 

 

– 

 

[вруч’Или] 

BB_1_6Norm 

 

Елізія 
середній [н(еи)в’ідОм(оу)i] [м(еи)лОд'іji] 

[м(еи)лОд'іjа] 

– BB_1_6Norm 

 

Таблиця В.10 

Вияви мовлення диктора КСВ 

Явище Темп 

мовлення 

Відхилення 

від норми 

Діапазон 

варіативності 

в межах норми 

(ядро) 

Діапазон 

варіативності в межах 

норми (периферія) 

Файл 

Асиміляція 

за глухістю 
середній – – [н(еи)(бʼпʼ)хʼІдно] SK2_4_6Norm 

 

 

Асиміляція 

за місцем і 

способом творення 

 

 

середній 

[вʼіцсадИти] 

[вʼі(дз)олИти] 

[вʼі(дз)нач’Аjу] 

 

[вʼіцвʼаткувАти] 

[вʼіцсИдиш] 

[вʼідсОток] 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

 

– 

SK2_4_6Norm 

 

 

 

SK2_7_9Norm 

Асиміляція 

за м’якістю 
 

середній 

[н(еи)(бʼпʼ)хʼІдно] [с'огОд'н'і] 

 

[студЕн'т'іў] 

 

– 

SK2_4_6Norm 

 

SK2_7_9Norm 

Вимова [ч’] перед 

голосним, окрім [і] 
середній [на_поч’Аток] 

[вʼі(дз)нач’Аjу] 

 

– 

 

– 

SK2_4_6Norm 

Вимова губно-

зубного варіанта [в]  

у позиції вокалізації 

 

 

середній 

 

 

– 

 

 

[студЕн'т'іў] 

 

 

– 

 

 

SK2_7_9Norm 
Елізія середній [н(еи) вʼідˈвʼідуе] – – SK2_4_6Norm 
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Додаток Г 

 

Тексти, начитані дикторами для КУТУМ 

 

Текст № 1. Фрагмент тексту “Філософія Григорія Сковороди” (відредагований; 

диктори РСМ, ДВМ і ПНП) // Горський B.C. Історія української філософії: Курс лекцій / 

В. С. Горський. – Київ: Наукова думка, 1997. – С. 84–88. 

Завершення доби бароко в iсторiї української культури було позначено появою чи 

не найзначнішого в iсторiї філософської думки України вчення, творцем якого був видатний 

філософ i поет, співак i музикант, байкар i педагог Григорій Сковорода. 

Народився він третього грудня тисяча сімсот двадцять другого року в селі Чорнухах 

Лубенського полку на Полтавщині у козацько-селянськiй родині. З дитячих років Сковорода 

виявив схильність до літератури та музики. Здобувши початкову освіту у сільського дячка 

в рідному селі, наділений неабияким розумом Сковорода тисяча сімсот тридцять четвертого 

року вступив до Києво-Могилянської академії. З цим учбовим закладом пов’язано понад десять 

років його життя. Перебування в Академії Сковорода завершив тисяча сімсот п’ятдесят 

третього року. Цей важливий етап у філософському розвитку мислителя був позначений 

не лише здобуттям широкої освіти, ґрунтовної філософської ерудиції, що її він одержував 

в учбових аудиторіях й в бiблiотецi Академії. Навчання тричі переривалось. Наприкiнцi тисяча 

сімсот сорок першого року Сковороду було зараховано співаком придворної капели 

у Петербурзі. Під час подорожі iмператрицi Єлизавети до Києва тисяча сімсот сорок четвертого 

року він повертається до Академії i продовжує навчання, але ненадовго. У серпні тисяча сімсот 

сорок п’ятого року у складі мiсiї, яку очолював генерал Вишневський, Сковорода вiд’їжджає 

до Угорщини. Разом з мiсiєю він побував в містах Австрії, Угорщини, Словаччини. 

Повернувшись з Угорщини тисяча сімсот п’ятдесятого року Сковорода певний час викладає 

поетику у Переяславській семiнарiї. Але після конфлікту з місцевим єпископом, незадоволеним 

прогресивними нововведеннями, реалізованими в курсі поетики Сковородою, його було 

виключено з семiнарiї, i протягом тисяча сімсот п’ятдесят першого ‒ тисяча сімсот п’ятдесят 

третього років він знову перебуває в Академії. 

Цей період життя позначений здобуттям освіти й життєвих вражень, що, зрештою, 

визначили характер i спрямування його подальшої філософської творчості. 

У наступний період, що охоплює п’ятдесяті ‒ шістдесятi роки, Сковорода працював 

домашнім вчителем, викладав у Харківському колегiумi. Цей час позначено активною 

поетичною творчістю, розробкою власної філософської та життєвої позиції. 

З тисяча сімсот шістдесят дев’ятого року мислитель рішуче відмовляється від будь-яких 

офiцiйних посад, обираючи долю мандрівного філософа. Протягом сімдесятих ‒ вісімдесятих 

років Сковорода перебував у багатьох містах i селах Слобідської та Наддніпрянської України і 

поза її межами. На цей час припадає період його активної філософської творчості. Перший 

філософський діалог  було створено ним наприкiнцi шістдесятих років. Тематично до нього 

примикає й другий діалог ―Симфонія, нареченная книга Асхань‖. В обох діалогах 

розробляється тема самопізнання, що є центральною в усій творчості Сковороди. 

Тисяча сімсот дев’яносто першого року він написав останній свій діалог ―Потоп зміїн‖, 

в якому підсумовуються головні ідеї, що складають зміст філософської позицiї мислителя. 

Істотну конкретизацію філософська позиція Григорія Сковороди одержує також в його 

поетичній та епiстолярнiй спадщині. 
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Помер Григорій Сковорода на сімдесят другому році життя у маєтку свого давнього 

приятеля Андрія Ковалевського в селі Паніванiвцi (нині – Сковородинiвка) на Харкiвщинi 

дев’ятого листопада тисяча сімсот дев’яносто четвертого року. На могильному камені, згідно 

з заповітом, було написано слова, що визначають розуміння сенсу життя i спрямування 

фiлософiї великого мислителя: ―Світ ловив мене, та не впiймав‖. 

Дослідники творчості Григорія Сковороди пов’язували його ідейно-теоретичну спадщину 

з найрозмаїтiшими філософськими традиціями: античною, репрезентованою Сократом, 

Платоном, Арістотелем, стоїками, Плотiном. У фiлософiї його відзначають спiвзвучнiсть 

з ідеями отців церкви, представників фiлософiї просвітництва та німецькими містиками. 

Перелік імен i вчень, з якими можна зiставити окремі ідеї фiлософiї Сковороди, насамперед, 

засвідчує органічну належність його до загальноєвропейської фiлософської традиції, з якою був 

добре обізнаний український мислитель. Істотна роль у формування підвалин, що визначали 

високий рівень філософської ерудиції Сковороди, вiдiграли роки навчання його у Києво-

Могилянській академії. Звідси він виніс добрі знання мов, античної філософської спадщини. 

Тут він мав можливість прилучитися до новiтнiх здобутків сучасної йому філософської думки. 

Курси, читані в Академії, дали Сковороді вельми багато для філософських роздумів 

про людину, її внутрiшнiй світ, для вироблення його літературного та філософського стилю, 

витриманого в дусі культури українського бароко. 

Разом з тим Григорій Савич Сковорода змістом i спрямуванням своєї фiлософiї істотно 

вiдрiзняється від своїх вчителів. Якщо для професорів Києво-Могилянської академії було 

притаманним акцентування уваги на онтології та гносеології, то фiлософiя Сковороди 

зосереджується на людинознавчій, етико-гуманiстичнiй проблематиці. Сковорода натомість 

підносив істинно людське, духовне начало в людині. Позиції Сковороди стосовно вчення своїх 

вчителів, як i видатних мислителів минулого й тодішнього, до спадщини яких він був дотичний, 

органічно властивий дiалогiзм. Саме тому серед найменувань, якими здавна супроводжувалась 

згадка про Григорія Сковороду, ―український Сократ‖ ‒ чи не найбільш влучне. Адже воно 

відбиває справді філософський спосіб життя й творчостi видатного українського мислителя. 

Сократ увійшов до iсторiї культури як винахідник діалогу, що є головним методом на шляху 

до пошуку істини. Саме завдяки цьому він зажив характеристики ―втіленої фiлософiї‖. Адже 

фiлософiя як специфічний спосіб духовної дiяльностi, спрямований на усвідомлення граничних 

підстав людського буття, ‒ завжди є напруженим діалогом, під час якого відбувається зустріч 

різних смислів, розуміння сенсу буття людини. На перетині дiалогiчних струменів, що 

пов’язують філософа з сучасниками, попередниками та наступниками, виявляється справжній 

сенс його вчення. І чим оригiнальнiше й глибше філософське прозріння мислителя, тим 

ширший i розмаїтiший той загальнолюдський контекст, через який з’ясовується справжня 

сутність його вчення. 

Для Григорія Сковороди діалог ‒ не лише форма, якої набирають часто-густо його твори. 

Дiалогiчним, по суті, було все життя мислителя, сповнене пошуку шляхів до досягнення 

людського щастя. 

Поряд із дiалогiзмом не менш притаманним для творчості Сковороди є властивий йому 

символiчно-образний стиль мислення. Ця особливість зумовлювалась специфікою культури 

українського бароко. 

Символіка для Сковороди ‒ це i світ, особливий світ реальності, в якому приховується 

потрібна людині істина. Це ‒ і світло, що осяває шлях до досягнення істини. Символіка і 

емблематика для Сковороди ‒ це складова особливої мови спілкування з олюдненим, засвоєним 
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почуттями i розумом світом. З допомогою символів та емблем він веде напружений діалог 

з власним сумлінням на шляху пошуку правди і добра, шляху до людського щастя. 

Образно-символiчний світ мислення Сковороди ‒ цілком співзвучний його епосі. Він 

вiдповiдає принципам барокової культури з притаманною їй підкресленою алегоричністю, 

потягом до емблематичного зображення світу. Він вписується й в давню традицію символiчної 

екзегези, що бере початок у творчості Філона Александрiйського, Ареопагiтиках, спадщинi 

Максима Сповідника, Орiгена. Символiко-алегоричне мислення притаманне було й способу 

мислення дiячiв вітчизняної філософської думки, починаючи з доби Київської Русі. Вельми 

поширеним був інтерес до символіки й емблематики в сучасній Сковороді європейській 

культурі. Починаючи з епохи Ренесансу й аж до вісімнадцятого століття на європейському 

книжковому ринку надзвичайного поширення набувають розмаїтi збірки, присвячені 

тлумаченню символiв і емблем. Багато з них потрапляли в Україну й добре були вiдомi діячам 

тогочасної культури. Ними цікавився Петро Могила, Йосип Кононович-Горбацький, Єпифанiй 

Славiнецький. Вони зберігались у бiблiотеках Яворського й Прокоповича. Чимало їх було 

в бiблiотецi Києво-Могилянської академiї за часів навчання там Сковороди. 

Вiдповiдно до традиції, започаткованої в українській культурі з часів Київської Русі, 

Григорій Сковорода розробляє й своє розуміння фiлософiї. 

 

Текст № 2. Фрагмент лекції Ліни Костенко “Гуманітарна аура нації, або Дефект 

головного дзеркала” (диктори ГЛП, ПНП і ДВМ) // Костенко Ліна. Гуманітарна аура нації, або 

Дефект головного дзеркала / Ліна Костенко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 

2001. – С. 12–15. 

Отже, гуманітарна аура нації. Чи не правда, якесь приємне для слуху поєднання слів? 

Справді, кожна нація повинна мати свою гуманітарну ауру. Тобто потужно емануючий 

комплекс наук, що охоплюють усі сфери суспільного життя, включно з освітою, літературою, 

мистецтвом, – в їхній інтегральній причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму 

неповторно національному варіанті. 

Але спершу уточнимо термінологію, щоб уникнути смислових аберацій. 

В наш складний час, в нашій проблематично незалежній державі, де так поляризувалися 

пріоритети, впадає в вічі, наприклад, амбівалентність поняття ―гуманітарний‖. Для одних – це 

комплекс гуманітарних дисциплін, адже humanitas - це категорія культури, освіти, духовності. 

Для інших слово ―гуманітарний‖ асоціюється перш за все з гуманітарною допомогою. Як 

на мене, це вельми прикрий термінологічний збіг, що часом призводить до непорозумінь, коли, 

замість вироблення концепції гуманітарної політики в її кардинальних аспектах, усе зводиться 

до розмови про черговий гуманітарний вантаж або про екологічно чисті макарони. 

Думаю, що у країнах Європи, де є сильна традиція гуманізму, чіткіше розмежовані ці 

поняття: ―гуманітарний‖ і ―гуманістичний‖, ―людський‖ і ―людяний‖, у нас же в значенні 

гуманітарних наук і гуманітарної ж допомоги ця різниця стерлася. Але треба мати на увазі цей 

нюанс. 

Аура. У словниках радянського періоду, енциклопедичних, філософських, навіть 

іншомовних, – а ці словники осіли на стелажах, і люди досі користуються ними, – аура 

однозначно інтерпретується як термін медицинський, з області симптоматики деяких тяжких 

недуг, як специфічний стан, що передує нападові хвороби. Це, очевидно, від нелюбові 

до окультних наук, де аурою вважається невидиме світіння, яким оточені матеріальні тіла, 

особливо людина, і яке дано побачити хіба що сенситивам та ясновидцям. Ауру вивчали ще 
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у двадцятих роках, за допомогою світлофільтрів, тоді ж у Лондоні вийшла книжка Вальтера 

Кільнера ―Аура людини‖. А в шістдесятих була навіть чутка, що ауру почали досліджувати 

американські вчені, але коли виявилося, що над головами деяких політиків аура вельми темна й 

плямиста, досліди було припинено, а їхні результати засекречено. Доводилося бачити й 

фотознімок дружини Реріха, на якому її голова оточена загадковим світінням, – але не беруся 

сказати, чи то справді була аура, чи щось із області фотоефектів. У кожному разі такі 

езотеричні поняття, як аура чи, скажімо, біополе, були протипоказані матеріалізмові, про що й 

свідчить звужено оказіональне визначення аури у вищезгаданих словниках. 

Однак існує етимологія слова, досить звернутися до латини, – аура має там до десятка 

значень, і всі вони зв’язані з вітерцем, повівом, або золотом, відтінками золотого. Відоме 

Горацієве ―aurea mediocritas‖ ‒ золота середина, чи епітет Персея ―auri gena‖ – 

―золоторожденний‖, тобто син Данаї від Юпітера, який навідав її у вигляді золотого дощу. 

Зрештою, aureolus, ореол, ‒ це вже прямий прародич аури, хоч у дорозі від давньої латини 

до наших днів вона приростала ще й іншими смислами, як це часто буває. До прикладу, 

―камікадзе‖ означає ―божественний вітер‖, згодом так почали називати японських льотчиків-

смертників. Але, якщо вдуматись, то якийсь невловимий зв’язок між цими поняттями є, бо 

лише порив божественного вітру може кинути людину на такий відчайдушний крок. Cловом, як 

існує, безперечно, якесь біополе особистості, так існує й аура цілої нації, хоч неозброєним оком 

її й не видно. 

Що ж до поняття ―нація‖, то лише на перший погляд здається, що це таке чітке і всім 

зрозуміле поняття. Саме в це поняття останнім часом, уже в умовах, здавалось би, незалежної 

України, внесено стільки плутанини, що пересічний громадянин може вкрай розгубитися, 

начитавшись нашої преси, де українців то пропонують вважати етносом, що й досі ще 

не відбувся як нація, то вже аж політичною нацією, що містить у собі весь наш поліетнічний 

конгломерат, то народом України, то, як у Конституції сказано, ‒ українським народом. 

 

Текст № 3. Неймовірні факти про Україну (фрагмент; диктор БОВ) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://irpin.today/?p=586 

 

Конструкторське бюро Антонова розробило літак із найбільшою в світі 

вантажопідйомністю — Ан-двісті двадцять п’ять ―Мрія‖. 

Автор першої в світі Конституції – український політичний і громадський діяч Пилип 

Орлик. П’ятого квітня тисяча сімсот десятого року він як гетьман оголосив ―Конституцію прав і 

свобод війська Запорізького‖. 

Перший рамковий вулик винайдено в Україні у тисяча вісімсот чотирнадцятому році 

Петром Прокоповичем. 

Перша гасова лампа винайдена у місті Львові працівниками аптеки ―Під золотою зіркою‖ 

Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом у тисяча вісімсот п’ятдесят третьому році. 

Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в тисячі 

двохстах місцях по всьому світові. 

Станція метро ―Арсенальна‖ у Києві — найглибша у світі. Вона проходить під землею 

на глибині ста п’яти метрів, її побудували в тисяча дев’ятсот шістдесятому році. 

Український духовий інструмент трембіта — найдовший духовий музичний інструмент 

у світі. 
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Найдовший тролейбусний маршрут в світі складає вісімдесят шість кілометрів, а 

проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою. 

Найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але в той же час одна з найширших і 

найгарніших – Хрещатик у Києві. Її довжина всього тисяча двісті двадцять п’ять метрів. 

Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo Sapiens 

знайдені в Україні: у селі Межиріччя Рівненської області. Їм близько чотирнадцяти 

з половиною – п’ятнадцяти тисяч років. Мапу вибито на кістці мамонта. 

 

Текст № 4. М. Коцюбинський, оповідання “Ялинка” (фрагмент; диктор БОВ) / 

Коцюбинський М. Подарунок на іменини. Оповідання, новели, повісті // Михайло 

Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1989. – С. 9–15. 

Настав святий вечір. 

В Якимовій хаті кипіла робота. В печі тріщав вогонь та сичав борщ. Олена, мати 

Василькова, крутила голубці на вечерю. Василько сидів долі та м’яв мак до куті. Василькові 

було літ дванадцять. Він був найстарший у сім'ї. Василько м’яв мак і все поглядав то на двох 

сестричок, що гралися з котом, то на батька, що сидів на полу, схиливши голову. 

―Чого батько журяться? ‒ думав він. ‒ Чи того, що нездужають, чи того, що нема грошей 

викупити від шевця мамині чоботи?‖ 

Рипнули двері. В хату увійшов якийсь чоловік. 

‒ Добридень вам, ‒ удався він до Якима. ‒ Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки, що 

росте у вашім садочку? Пани послали мене знайти дітям ялинку на святий вечір; я вже другий 

день шукаю і не можу знайти гарної... 

Яким помовчав. 

‒ А що б ви дали? ‒ спитав він перегодом. 

‒ Та вже не будемо торгуватись... Кажіть ціну... 

‒ Три карбованці дасте, ‒ відповів Яким. ‒ Тату, ‒ обізвався Василько тремтячим голосом, 

‒ та ж то моя ялинка, ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель. 

На блакитні очі в білявого Василька набігли сльози. Йому жаль стало зеленої стрункої 

ялинки, що одна звеселяла зимою садок. Батько глянув на сина. Василько замовк, прочитавши 

в тому погляді невимовний смуток. 

‒ Добре, я дам три карбованці, ‒ обізвався чоловік, ‒ але мусите приставити ялинку 

сьогодні, бо пани ще хотять прибрати її на вечір. 

‒ А як її приставити, коли я слабий, а хлопець малий ще? ‒ сказав Яким. 

Чоловік глянув на Василька. 

‒ Не так-то вже й малий ваш хлопець... Та й недалечко їхати ‒ годину... Завидна завезе, 

завидна й поверне... 

Яким подумав і махнув рукою. 

‒ Якось воно буде... містечко не за горами. 

Чоловік дав завдаток, розказав, куди завезти ялинку, і пішов. 

Яким трохи повеселішав: за три карбованці можна було викупити від шевця жінчині 

чоботи. Хвалити бога, Олена не ходитиме на свята в подраних чоботях. 

Він одягся, узяв сокиру й подався в садок. За батьком побіг і Василько. 

В садку лежав глибокий сніг. Якимові ноги, узуті в здорові чоботи, глибоко поринали 

в сніг і лишали за собою цілу низку ямок. Василько то стрибав у ті ямки, то розгортав ногами 

білий пухкий сніг. Чорні, голі дерева стояли в садку, настовбурчившись замерзлими гілочками, 
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і, наче мертві, не ворушилися од вітру. Під деревами, на білому, як цукор, снігу, сіткою лягла 

тінь. Аж ось здалеку зеленою глицею заманячила ялинка. Василько з батьком підійшли 

до ялинки. 

Їм обом жаль стало молодого деревця. Струнке, зелене, веселе, воно маяло гілочками, 

наче раділо гостям... Яким підійшов ближче, замахнувся сокирою і вдарив по стовбурові. 

Ялинка затремтіла від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених 

глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалось, що 

вона от-от застогне. Аж ось деревце похилилося, хруснуло і, підтяте, впало на сніг... Василько 

мало не плакав з жалю. Він бачив, як батько взяв ялинку за стовбур, закинув на плечі і поніс. 

Вершечок з ялинки волікся за батьком і лишав на снігу довгу, мов стежечка, смужку. Василько 

глянув на свіжий пеньок, і дві сльозини скотились йому по щічках. Він не міг бачити того 

пенька, того місця, де за хвилинку перед цим стояла його ялинка, і почав нагортати снігу 

на пеньок. Незабаром з-під купи снігу не стало видко пенька. 

‒ Васильку, го-ов! а йди сюди! ‒ гукнув з подвір’я батько. Василько побіг до батька. 

‒ Лагодь, сину, сани, відвезеш ялинку. Та хапайся, сину, бо вже ген-ген з полудня, а треба 

вернутись завидна... Коли б ще снігу не було, ‒ казав Яким, удивляючись у край неба, ‒ наче 

хмара насувається. Не гайся, Васильку, не гайся, бо нерано... 

На стареньких санях лежала вже ялинка. Василько почав лагодитись у дорогу. Він запріг 

коней, удяг кожушину і виїхав з двору. 

Повівав холодний вітрець. З краю неба насувались білі, наче молочні, хмари. Разно бігли 

мишасті коненята. Дорога була слизька, і сани йшли в затоки. На обидва боки від дороги, 

скільки скинеш оком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий 

сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося 

з місця. Вітер дужчав. Насунули снігові хмари і оповили небо. Сонце сховалось за хмари. 

Посипав сніжок. Василько вйокнув на коні, і вони побігли підтюпцем, наближаючись до лісу, 

що чорною стіною стояв перед ними. До лісу якраз половина дороги. Ще півгодини треба було 

їхати лісом. Василько в’їхав у ліс. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах; їм 

було байдуже, що бурхав холодний вітер, ішов сніг... Мокрий сніг бив у лице Василькові, 

заліплював очі, налазив за комір... Мишасті коні зовсім побіліли, обліплені снігом. Василько 

загорнув руки в рукава, насунув на очі шапку й схилив голову, щоб хоч трохи захиститись 

од холодного вітру та снігу. Він і не постеріг, що коні звернули з дороги і побігли праворуч. 

Враз ‒ сани пішли в затоки і вдарились у горбик. Трісь! Щось тріснуло в санях, і Василько дав 

сторчака в сніг. Коні стали. Василько підвівся, обтріпуючись з снігу, підбіг до саней. Старі, 

трухляві копили зламались, васаг лежав нарізно від санок. Василько обійшов навкруги саней, 

оглянув їх і мало не заплакав. Запобігти лихові не можна було. ―Підожду, може, хто над’їде та 

дасть мені яку раду‖, ‒ подумав він, поглядаючи на дорогу, яку раз у раз замітав сніг. Але в лісі 

було пусто. Тільки вітер гучав межи деревами та сипав сніг, закриваючи білою сіткою 

далечінь... Василько ступнув кілька ступнів наперед і став, широко розкривши очі з переляку та 

несподіванки. Перед ним з’явивсь ярок, якого не повинно бути на його дорозі. Василько 

постеріг, що збився з дороги. Що тут робити? Хіба лишити сани з ялинкою в лісі, а самому 

вертатися з кіньми додому? Василько випріг коні, сів верхи і поїхав назад по дорозі. 

В лісі посутеніло. Настав вечір. Василько їхав лісом, коні глибоко поринали в сніг і ледве-

ледве переступали з ноги на ногу. Василько незабаром помітив, що він їде не дорогою, а так, 

лісом, навмання. Він став. ―Треба конче знайти дорогу, ‒ подумав Василько. ‒ Вернусь назад 

до саней і звідти поїду навпростець дорогою‖. Він повернув коні і поїхав назад. Довго їхав 
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Василько проти вітру та снігу, а саней не було. ―Я десь узяв дуже соб, а треба трохи цабе‖, ‒ 

подумав він і повернув уліворуч. 

В лісі зовсім затемніло. На землі і в повітрі білів сніг та манячили цупкі, замерзлі 

стовбури дерев, закурених снігом. 

Василько їхав, а саней не було. Коні, брьохаючись по заметах та по кучугурах, 

потомились і стали. Василько заблудивсь. Йому було голодно й страшно. Він заплакав. 

Навкруги вила хуртовина, бурхав холодний вітер та крутив снігом, а Василькові згадалась 

тепла, ясна батькова хата. Весело горить в хаті каганець. На столі стоїть кутя. Батько та дві 

сестрички сидять за столом, мати подає вечерю. Всі такі веселі, гомонять, радіють святечку. 

Хлопці та дівчата приносять вечерю, поздоровляють з празником, питають про Василька... 

А може, не радість, не щастя гостює в хаті. Може, мати плачуть, що нема з ними Василька; 

може, батько журяться та сумні-сумні сидять край столу і не їдять вечері. Ох, коли б хоч 

виїхати з сього мертвого лісу, побачити дорогу, хату... Василько торкнув коней; коні знялися 

з місця і нешвидко побрели по глибокому снігу... Але що се? Василько виразно побачив свою 

хату. Йому видалось, що в маленьких вікнах блимнув вогонь. Василько зрадів і повернув 

до хати. То був кущ, обсипаний снігом, і здалека видавсь хатою. Василько й руки опустив. Що 

тут чинити? Він глянув навкруги: здорові дуби стояли в лісі, мов страховища, і звідусюди 

простягали до нього цупкі чорні гілки. Василькові здалося, що то мерці, закутані білим 

покривалом, простягають до його свої руки. Йому стало страшно. Враз ‒ щось зірвало 

Василькові шапку з голови, холодний сніг посипавсь йому на голову... То гіллячка зачепила 

шапку та збила її в сніг. Тільки Василько наважився злізти з коня по шапку, як десь далеко 

почулось: а-у-у-у! ‒ і луною покотилося в лісі. А-у-у-у! ‒ відгукнулося з другого боку і довго 

не вгавало. Василько похолов з остраху. Волосся полізло догори, серце перестало стукати 

в грудях. Думка про вовків промайнула у його в голові. Він в нестямці затяв коней і зник поміж 

деревами. 

Василько виїхав на узлісся. За лісом було поле. На полі, край лісу, стояв хрест. Василько 

побачив хрест і зрадів. ―Адже я на дорозі... Се дорога до села, де живе мій дядько... недалеко 

до села...‖ Василько виїхав на дорогу... Але що се за вогники блимають під лісом?.. Що се чорне 

ворушиться на снігу?.. Враз коні жахнулись і сіпнули вбік. ―Вовки‖, ‒ подумав Василько. Він 

щосили затяв коні і вхопився за гриву... Переляканий, без шапки, запорошений снігом, мчався 

Василько по дорозі назустріч холодному вітрові. За ним навздогін бігли два вовки, вигинаючи 

сірі хребти... А хуртовина вила, крутила снігом та замітала їх сліди. 

Вирядивши Василька, Яким легенько зітхнув; він продав ялинку за добрі гроші, а грошей 

було притьмом треба: треба було і чобіт жінці, треба було і на Новий рік дещо купити... 

Якимові трохи жаль стало Василька, що так любив тую ялинку. Та що вдієш, коли біда: ні 

в віщо вдягнутися, нічого й кусати... 

Олена поралась коло печі, хапаючись, щоб устигти на пору з вечерею. 

Ніхто не постеріг, що надворі ішов сніг. 

Аж дівчатка, бавлячися під вікном, радісно скрикнули: 

‒ Сніжок! Сніжок! Пустіть нас, мамо, надвір! 

Олена та Яким разом глянули в вікно. 

‒ Ой лишенько! Як той бідний Василько приб’ється додому в таку негоду! ‒ скрикнула 

Олена. 

Яким вийшов надвір. Небо заволоклося сніговими хмарами, рвачкий вітер забивав дух. 

Яким стривожився. ―Коли б ще яка біда не лучилась хлопцеві‖, ‒ подумав він. 
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‒ Ну, що? ‒ спитала Олена, як він увійшов до хати. 

‒ Завірюха... та, може, ущухне... повинен би Василько над’їхати. 

А хуртовина не вщухала. Олена раз у раз заглядала в вікно, вибігала надвір і все зітхала та 

бідкалася. 

Вже смеркалося, а Василька не було. 

Олена плакала. І нащо було посилати дитину проти ночі! Наче без тих трьох карбованців і 

не обійшлось би? Що з тих грошей, коли через їх можна позбутись найстаршої дитини? Олена 

мучилась і уявляла собі, як Василько збився з дороги, як напали на його вовки, як вони 

розривають по шматочку її любу дитину... Серце її обливалося кров’ю, сльози заливали очі. 

Яким мовчав, але тривоживсь не менш од Олени. Він щохвилини виходив надвір, вдивлявсь 

у темряву, прислухавсь, як виє хуртовина, надаремне сподіваючись побачити Василька, почути 

його голос... 

Люди давно вже вечеряли, а в Якимовій хаті й забули, який сьогодні день. Дівчатка 

поснули, дожидаючи вечері; старі сумували, їжа не йшла їм на думку. Хлопець сусідин приніс 

вечерю. ―Просили вас на вечерю батько й мати, і я вас прошу. Будьте здорові з святим 

вечором!‖ ‒ проказав він дзвінким голосом, подаючи мисчину в хустці. ―А де ж Василько?‖ ‒ 

поспитав він перегодом. Олена заголосила. Господи! Всі люди радіють, весело, як бог приказав, 

зустрічають велике свято. Тільки її побила лиха година, відірвала від неї любе дитя й кинула 

його в хуртовину на поталу вовкам-сіроманцям. Усю ніч сум літав по хаті, шарпав за серце 

бідних людей та не давав їм спати... 

Вранці виплило ясне сонечко на погідне небо оглянути, що зробила ніч з землею. Вітер 

стих, і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба. Земля наче вбралась 

на Різдво у білу сорочку. 

Скоро розвиднілось. Яким пішов до сусіда прохати коней. Він мав їхати шукати Василька. 

Олена намоглася їхати з ним. 

Весело рипіли сани по снігу, весело бігли коні, хоч дорога була трохи забита. Та невесело 

було на серці в Якима та в Олени. 

 

Текст № 5. Михайло Коцюбинський, новела “Intermezzo” (відредагований фрагмент; 

диктори БОВ, РСМ, ПНП, ДВМ) / Коцюбинський М. Подарунок на іменини. Оповідання, 

новели, повісті // Михайло Коцюбинський. – Київ : Веселка, 1989. – С. 62–68. 

Лишилось тiльки ще спакуватись... Се було одно з тих незчисленних треба, якi мене так 

утомили i не давали спати. Дарма, чи те треба мале, чи велике, ‒ вагу те має, що кожен раз воно 

вимагає уваги, що не я ïм, а воно мною уже керує. Фактично стаєш невiльником сього 

многоголового звiра. Хоч на час увiльнитись вiд нього, забути, спочити. Я втомився. 

Бо життя безупинно i невблаганно iде на мене, як хвиля на берег. Не тiльки власне, а й 

чуже. А врештi ‒ хiба я знаю, де кiнчається власне життя, а чуже починається? Я чую, як чуже 

iснування входить в моє, мов повiтря крiзь вiкна й дверi, як води притокiв у рiчку. Я не можу 

розминутись з людиною. Я не можу бути самотнiм. Признаюсь ‒ заздрю планетам: вони мають 

своï орбiти, i нiщо не стає ïм на ïхнiй дорозi. Тодi як на своïй я скрiзь i завжди стрiчаю людину. 

Так, ти стаєш менi на дорозi i уважаєш, що маєш на мене право. Ти скрiзь. Се ти одягла 

землю в камiнь і залiзо, се ти через вiкна будинкiв ‒ тисячi чорних ротiв ‒ вiчно дихаєш 

смородом. Ти бичуєш святу тишу землi скреготом фабрик, громом колiс, брудниш повiтря 

пилом та димом, ревеш вiд болю, з радостi, злостi. Як звiрина. Скрiзь я стрiчаю твiй погляд; 

твоï очi, цiкавi, жаднi, влазять у мене, i сама ти, в твоïй розмаïтостi кольорiв і форм, застрягаєш 
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у моïй зiницi. Я не можу розминутись з тобою... я не можу бути самотнiм... Ти не тiльки йдеш 

поруч зо мною, ти влазиш всередину в мене. Ти кидаєш у моє серце, як до власного сховку, своï 

страждання i своï болi, розбитi надiï i свою розпач. Свою жорстокiсть i звiрячi iнстинкти. Весь 

жах, весь бруд свого iснування. Яке тобi дiло, що ти мене мучиш? Ти хочеш буть моïм паном, 

хочеш взяти мене... моï руки, мiй розум, мою волю i моє серце... Ти хочеш виссать мене, всю 

мою кров, як той вампiр. I ти се робиш. Я живу не так, як хочу, а як ти менi кажеш в твоïх 

незлiченних ―треба‖, у безконечних ―мусиш‖. 

Я втомився. 

Мене втомили люди. Менi докучило бути заïздом, де вiчно товчуться отi створiння, 

кричать, метушаться i смiтять. Повiдчиняти вiкна! Провiтрить оселю! Викинуть разом 

iз смiттям i тих, що смiтять. Нехай увiйдуть у хату чистота й спокiй. 

Хто дасть менi втiху бути самотнiм? Смерть? Сон? 

Як я чекав ïх часом! 

А коли приходив той прекрасний брат смертi i брав мене до себе ‒ люди i там чигали на мене. 

Вони сплiтали своє iснування з моïм в химерну сiтку, намагались налити моï вуха та моє серце тим, 

чим самi були повнi... Слухай-но, слухай! Ти й тут несеш до мене своï страждання? Своє 

мерзенство? Моє серце не може бiльше вмiстити. Воно повне ущерть. Дай менi спокiй... 

Так було по ночах. 

А вдень я здригався, коли чув за собою тiнь вiд людини, i з огидою слухав ревучi потоки 

людського життя, що мчали назустрiч, як дикi конi, з усiх городських вулиць. 

Поïзд летiв, повний людського гаму. Здавалось, город витягує в поле свою залiзну руку 

за мною i не пускає. Мене дратувала непевнiсть, що тремтiла в менi: чи розтулить рука своï 

залiзнi пальцi, чи пустить мене? Невже я вирвусь вiд сього зойку та увiйду в безлюднi зеленi 

простори? Вони замкнуться за мною, i надаремне клацати буде кiстками залiзна рука? I буде 

навколо i в менi тиша? 

А коли все оце сталось, так просто i непомiтно, я не почув тишi: ïï глушили чужi голоси, 

дрiбнi, непотрiбнi слова, як трiски i солома на весняних потоках... 

Якийсь зелений хаос крутився круг мене i хапав бричку за всi колеса, а неба тут було так 

багато, що очi тонули в нiм, як в морi, та шукали, за що б зачепитись. I були безпомiчнi. 

Врештi ми вдома. Бiлi стiни будинку вертають менi притомнiсть. Як тiльки бричка 

вкотилась на широкий зелений двiр ‒ закувала зозуля. Тоді я раптом почув велику тишу. Вона 

виповняла весь двір, таїлась в деревах, залягла по глибоких блакитних просторах. Так було 

тихо, що мені соромно стало калатання власного серця. 

…Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безконечні 

стежки, скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а ниви котять та й 

котять зелені хвилі і хлюпають ними аж в краї неба. Я тепер маю окремий світ, він наче перлова 

скойка: стулились краями дві половини – одна зелена, друга блакитна – й замкнули у собі 

сонце, немов перлину. А я там ходжу і шукаю спокою. Йду. Невідступно за мною летить 

хмарка дрібненьких мушок. Можу подумать, що я планета, яка посувається разом із сателітами. 

Бачу, як синє небо надвоє розтяли чорні дихаючі крила ворони. І від того ‒ синіше небо; 

чорніші крила. 

На небі сонце – серед нив я. Більше нікого. Йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, 

шовк колосистої хвилі. Вітер набива мені вуха шматками згуків, покошланим шумом. Такий він 

гарячий, такий нетерплячий, що аж киплять від нього срібноволоcі вівса. Йду далі – киплять. 

Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти 
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на човен і поплисти. А там ячмінь хилиться й тче... тче з тонких вусів зелений серпанок. Йду 

далі. Все тче. Хвилює серпанок. Стежки зміяться глибоко в житі, їх око не бачить, сама ловить 

нога. Волошки дивляться в небо. Вони хотіли бути як небо і стали як небо. Тепер пішла 

пшениця. Твердий безостий колос б’є по руках, а стебло лізе під ноги. Йду далі – усе пшениця й 

пшениця. Коли ж сьому край буде? Біжить за вітром, немов табун лисиць, й блищать на сонці 

хвилясті хребти. А я все йду, самотній на землі, як сонце на небі, і так мені добре, що не паде 

між нами тінь когось третього. Прибій колосистого моря йде через мене кудись у безвість. 

Врешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита крилами бджіл. 

Просто під ноги лягла співуча арфа й гуде, дзвенить на всі струни. Стою і слухаю. 

Повні вуха маю того дивного гомону поля, того шелесту шовку, того безупинного, як 

текуча вода, пересипання зерна. І повні очі сяйва сонця, бо кожна стеблина бере від нього й 

назад вертає відбитий від себе блиск. 

Раптом все гасне, вмирає. Здригаюсь. Що таке? Звідки? Тінь? Невже хтось третій? Ні, 

тільки хмарка. Одна хвилинка темного горя – і вмить усміхнулось направо, усміхнулось наліво 

– і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба. Наче хотіло злетіти. Тоді тільки 

переді мною встала його безмежність, тепла, жива, непереможна міць. Вівса, пшениці, ячмені - 

все се зіллялось в одну могутню хвилю; вона все топить, все забирає в полон. Молода сила 

тремтить і пориває з кожної жилки стебла; клекотить в соках надія й те велике жадання, що 

його звати – плодючість. Я тільки тепер побачив село - нужденну купку солом'яних стріх. Воно 

ледве помітне. Його обняли й здушили зелені руки, що простяглися під самі хати. Воно 

заплуталось у ниві, як в павутинні мушка. Що значить для тої сили оті хатки? Нічого. Зіллються 

над ними зелені хвилі й поглинуть. Що значить для них людина? Нічого. Он вийшла в поле 

дрібна біленька цятка і потонула в нім. Вона кричить? Співає? І робить рух? Німа безвладність 

просторів все це ковтнула. І знов нічого. Навіть сліди людини затерті й закриті: поле сховало 

стежки й дороги. Воно лиш котить та й котить зелені хвилі і хлюпає ними аж в краї неба. 

Над всім панує тільки ритмічний, стриманий шум, спокійний, певний у собі, як живчик 

вічності. Як крила тих вітряків, що чорніють над полем: байдужно й безупинно роблять 

в повітрі круг, немов говорять: так буде вічно... так буде вічно... 

 

Текст № 6. Падалка Яків, “Доля гончаря” (відредагований фрагмент; диктор ВСП) / 

Падалка Я. І. Доля гончаря // Яків Падалка. – Київ : Соборна Україна, 1999. – С. 21–22. 

 

Незважаючи на всі ті труднощі, гончарям все ж легше було виживати, ніж іншим 

кустарям. На Слобожанщині були в той час дуже поширені ярмарки. Бувало, їде батько 

на ярмарок чи на базар, бере й мене з собою. І ще був... я ще був малий, ще до школи не ходив, 

а свистульки вже умів робити. І дуже пишався цим, бо вважав себе гончарем. Хоч до гончаря 

мені було ще дуже далеко. 

Продає батько посуд, а я виграю на своїх свистунцях. А гончарів понаходить дуже багато, 

і таких шкетів, як я, теж немало. Бо й інші гончарі брали з собою також своїх дітей, таких, як я, 

і також із свистульками. То ми як підведем цей свист, що покупці аж вуха затуляють. 

Змагаємось, не хто краще, а хто дужче свистить, аж поки батько не скаже: 

―Та перестань уже свистіти, піди краще трохи погуляй‖. 

У тиквах вода для пиття. А біля возів, з боку ярмаркового вигону, розставлені гончарні 

вироби. Такий довжелезний ряд, що важко й передати. Ген-ген тільки мріє край ряду. А біля 
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возів все гончарний посуд. І чого тут тільки немає. Всякий посуд є. Від свистунця 

до шестивідерної макітри. Все можна вибрати й купити. 

З боку вигона розмістились залізні вироби. Тут також можна купити що хочеш: рогачі, 

кочерги, чаплії, сапи, сокири, вила, лопати, копаниці, копачі, пилки різного роду. Поруч вироби 

з дерева: діжки, бочки, бочонки, березові коробки, кадуби, лаханки, цебри, корита, корзини, 

кошики малі й великі. Були й інші вироби, всіх і не перелічиш. 

 

Текст №7. Речення, прочитані диктором БОБ. 

Він чує відзвук невідомої мелодії. Мелодія повинна відзвучати тихо. Відзнака, яку 

вручили мені у школі, – спогад на все життя. Сьогодні я відзначаю свій день народження. 

На початок полотно відзолити треба. Необхідно відсадити молоді пагінці. 

 

Тексти №8 і №9. Речення, прочитані диктором КСВ. 

Частина 1 

Сьогодні я відзначаю свій день народження. На початок полотно відзолити треба. 

Необхідно відсадити молоді пагінці. 

Частина 2 

Де мені відсвяткувати день народження? Ти відсидиш у мене! Один відсоток студентів 

не відвідує заняття. 

 

Текст №10. Спонтанне мовлення диктора БОП 

Мене звати Бак Ольга Павлівна. Я народилася одинадцятого вересня тисяча девʼятсот 

вісімдесят другого року в місті Києві. Перші декілька років жила в своєї бабусі в селі 

на Хмельниччині. Це досить велике село, традиційне для цього краю. Моя бабуся була 

викладачем української мови та літератури, тому для мене було досить природнім жити 

в такому оточенні й розмовляти українською мовою. І було досить незвично повернутися 

до Києва і почути абсолютно російськомовне середовище. Але з першого класу навчалася 

в українській мові, на цьому наполягав мій тато, і своєю рідною мовою вважаю українську. 

 

Текст №11. Спонтанне мовлення диктора ЛВМ 

Шановні народні депутати, на ваш розгляд і прийняття вноситься проект постанови. Що? 

Шановні, шановні колеги, від фракції комуністів, а також від соціалістичної фракції 

проступила заява: просимо надати перерву на тридцять хвилин. Відповідно до Регламенту, 

головуючий може надати, а оскільки ми зараз знаходимося в процесі прийняття рішень, я тут ба 

таких підстав не бачу. 

На ваш розгляд і прийняття рішень вноситься проект постанови про звільнення судді – 

голови Верховного Суду України – Бойка Віталія Федоровича, в зв'язку з поданою заявою. 

Доповідач – голова комітету, Василь Васильович Онопенко. 

Ну ми перейшли до розгляду питання. Трошки згодом, шановні колеги. Зачекайте, будь 

ласка. 

Шановні, шановні народні депутати, на настійливу вимогу двох фракцій оголошується 

перерва на тридцять хвилин. Ми продовжимо нашу роботу в десять годин п’ятдесят хвилин. 

Шановні колеги, прошу, прошу займати свої місця, будем продовжувати роботу нашу. 

Прошу займати місця. Петро Миколайович, ви будете інформувати про результати? Будете? 

Симоненко, фракція комуністів, будь ласка. Ввімкніть мікрофон. 
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