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Форма проведення: письмова робота – тест. 25 тестових завдань, 

спрямованих на виявлення рівня сформованості фонетичної компетенції в 

рамках навчального плану дисципліни «Теоретична фонетика французької 

мови» 

Тривалість проведення: 1 година. 

Максимальна кількість балів: 40 балів.  

Критерії оцінювання: тестові завдання на вибір однієї правильної відповіді 

– 1 бал, завдання на виявлення відповідностей встановлених наборів 

тверджень – 2 бали, завдання на відтворення правильної відповіді – 3 бали. 

Орієнтований перелік питань 

1. Objet de l’étude phonétique . Niveaux et branches de la phonétique. 

Phonétique comme une science linguistique. 

2. Base physiologique, physique et linguistique de la formatio des sons.  

3. Perception de sons. Appareil phonatoire et ses fonctions. Notion de 

l’acoustique dans la phonétique. 

4. Méthodes de l’analyse linguistique dans la phonétique: analuse 

audiovisuelle, expérimentale, sémantique, distributive. 

5. La notion du phonème. Fonctions du phonème. 

6. Classification des voyelles par les oppositions phonologiques. 

7. Classification des consonnes par les oppositions phonologiques. 

8. Base phonétique articulatoire du français. 

9. Les aspects d’études de la communication orale. 

10. Les unités phonétiques segmentales et suprasegmentales. 



11. Notion de la syllabe française. Particularités de la structure syllabique en 

français. 

12. Tendaces de syllabation en français moderne. 

13. Les difficultés de l’analyse syllabique en français. Loui phonologique. 

14. Les éléments du niveau prosodique de la langue. 

15.  Système accentuel du français.   

16. L’accent et le rythme. Le groupe rythmique. 

17.  Minimum grammatical du groupe rythmique. 

18. Le système intonatoire du français moderne. 

19. Intonèmes de base du français. Tendances actuellesde la classification 

des intonèmes. 

20.  Fonctions linguistiques de l’intonation. 

21.  Problème de l’orthographe et de l’orthoépie. 

22.  Prononciation orthoépique standardisée. 
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