
Анотація 

вибіркова дисципліна 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ МОВЛЕННЯ 

 

 (к. філол. н., доцент Григорян Н.Р.) 

Мета вибіркового курсу – ознайомити аспірантів з варіативним характером 

англійського мовлення, діалектними та інтерферентними ознаками 

територіального варіювання мовлення; сформувати необхідні теоретичні 

знання і практичні навички для здійснення самостійного фонетичного 

дослідження. Курс охоплює теми: діглосія, білінгвізм, інтерференція; 

регіональна варіативність; діалекти, варіанти мови, типи вимови; стандартний 

варіант англійської вимови RP (Received Pronunciation); основні фонетичні 

особливості (сегментні  і суперсегментні) валлійської вимови; основні 

фонетичні особливості ірландського типу вимови; типи вимови сучасного  RP– 

Estuary English (діалект гирла Темзи); сучасний стан лінгвістичної ситуації в 

США; фонетико-фонологічні особливості австралійського варіанта 

англійської мови; територіальна варіативність англійської вимови в Канаді;  

інтерферентні ознаки мовлення канадійців українського походження. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

выборочная дисциплина 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ВАРИАТИВНОСТИ РЕЧИ 

 

 (к. филол. н., доцент Григорян Н.Р.) 

Цель выборочного курса - ознакомить аспирантов с вариативным характером 

английской речи, диалектными и интерферентными признакам 

территориального варьирования речи; сформировать необходимые 

теоретические знания и практические навыки для осуществления 

самостоятельного фонетического исследования. Курс охватывает темы: 

диглоссия, билингвизм, интерференция; региональная вариативность; 

диалекты, варианты языка, типы произношения; стандартный вариант 

английского произношения RP (Received Pronunciation); основные 

фонетические особенности (сегментные и суперсегментные) валлийской 

произношения; основные фонетические особенности ирландского типа 

произношения; типы произношения современного RP- Estuary English 

(диалект устья Темзы); современное состояние лингвистической ситуации в 

США; фонетико-фонологические особенности австралийского варианта 

английского языка; территориальная вариативность английского 

произношения в Канаде; интерферирующие признаки речи канадцев 

украинского происхождения. 

 



SUMMARY 

selective discipline 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIAL VARIATION OF 

SPEECH 

 

 (PhD in linguistics, associate professor Grigoryan N.) 

The purpose of the selective course is to acquaint post-graduate students with the 

variable character of English speech, dialectal and interferential features of the 

territorial variation of speech; to form the necessary theoretical knowledge and 

practical skills for the independent search. The course covers the following topics: 

diglossia, bilingualism, interference; regional variation; dialectal varians of speech, 

types of pronunciation; standard variant of English – RP (Received Pronunciation); 

main phonetic peculiarities (segmental and supersegmental) of the Welsh variant of 

English; main phonetic peculiarities of the Irish variant of English; types of 

contemporary RP-Estuary English (dialect of the mouth of the Thames); 

contemporary linguistic situation in the USA, Canada, Australia; interferential 

features of the speech of Canadian Ukrainians. 
 

 
 


