
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра  романської філології та порівняльно-історичного мовознавства  

 

ПРОГРАМА ІСПИТУ 

 

 

 

з дисципліни «Практична фонетика (французька мова)» 

 

Курс І 

 

Спеціальність 035 «Філологія» 

Спеціалізація : 035.055 Романські мови і літератури (переклад включно) – 

перша французька 

 

Освітня програма: 035.055.03 Мова і література (французька) 

 

Екзаменаційний письмовий контроль складається з двох блоків 

практичних завдань.  

Перший блок містить завдання на виявлення рівня сформованості 

продуктивних фонетичних навичок, знання знаків транскрипції, та вміння 

виявити основні фонетичні явища.  

Другий блок завдань  спрямований на виявлення навичок 

інтонаційного оформлення висловлювань різних комунікативних типів.  

Коректне виконання  завдань першого блоку оцінюється у 25 балів, 

другого –  15 балів.  

Критерії оцінювання 

 

Блок І  Фонематичний 

 Критерії оцінювання фонетичних навичок сегментного рівня Бали 

1. Знання знаків транскрипції АРІ 5 

2. Диференціація/ідентифікація фонем 10 

3. Диференціація/ідентифікація явищ мовного потоку 10 



 

Блок ІІ  Прозодичний 

 

 

 

Форма проведення Письмовий контроль  

Тривалість проведення 1 година 20 хвилин 

Максимальна кількість 40 балів 

Перелік допоміжних 

матеріалів 

- 

Орієнтовний перелік 

питань 

Objet d’étude de la phonétique . 

Notion du phonème. Fonction du phonème. 

Appareil phonateur et et formation  des sons. 

Base articulatoire. 

Voyelles françaises. Classification des voyelles. 

Particularités de prononciation des voyelles 

françaises. 

Consonnes françaises. Classification des 

consonnes. 

Particularités de prononciation des consonnes 

françaises.  

Déterminez la syllabe française. Précisez les 

règles de syllabation. 

Déterminez le groupe rythmique. Précisez le 

minimum grammatical du groupe rythmique 

Déterminez la notion de liaison. 

La réalisation de liaison obligatoire. 

La réalisation de liaison facultative. La réalisation 

de liaison interdite. 

Précisez la notion de l’enchaînement vocalique. 

Précisez la notion de l’enchaînement vocalique. 

La réalisation de la durée des voyelles. Durée 

rythmique. Durée historique. 

Précisez la notion de l’intonation. Les fonction de 

l’intonation. 

Mélodie et l’intonation. L’ensemble des moyens 

 Критерії оцінювання фонетичних навичок надсегментного рівня Бали 

1. Ідентифікація/диференціація інтонем 5 

2. Коректність відображення інтонаційного малюнку 5 

3. Ідентифікація інших складових інтонації 5 



prosodiques: l’accent, la mélodie, le rythme, le 

timbre. 

Particularités intonatoires de la phrase 

énonciative. Phrase à un seul groupe rythmique. 

Phrases à plusieurs groupes rythmiques. 

Particilarités intonatoires de la phrase iterrogative. 

Question spéciale. Question générale. 

Particularités intonatoires de la phrase impérative. 

Particularités intonatoires de la phrase 

exclamative. 

 

 

Завідувач кафедри _____________  д-р філол. наук, проф. Махачашвілі Р. К. 

 

Екзаменатор          ______________ канд. педаг. наук, доцент Ананьєва Л.В. 

 

 

 

 

 

 


