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ТИПОВІ ТЕСТИ 

з дисципліни «Вступ до мовознавства» 

1. Який аспект фонетики передбачає з’ясування акустичних властивостей звуків, а саме: 

якість вимовляння звуків залежно від періодичності коливань; висоту звуків, що зумовлюється 

кількістю коливань за певну одиницю часу; їхню інтенсивність; тембр звука тощо.  

а) акустичний, фізичний аспект; 

б) функціональний аспект; 

в) фонологічний аспект; 

г) фонетичний аспект; 

2. Який аспект фонетики полягає у з'ясуванні тієї ролі, яку звуки виконують у 

формуванні, розпізнаванні і розрізнюванні значущих мовних одиниць – морфем, слів та їх 

форм? Цей аспект звуків мови виступає предметом вивчення у фонології.  

а) акустичний, фізичний аспект; 

б) функціональний аспект; 

в) фонологічний аспект; 

г) фонетичний аспект; 

3. Як називається початковий рух органів мовлення, підготовка органів мовлення до 

вимови звука? 

а) екскурсія; 

б) рекурсія; 

в) кульмінація; 

г) артикуляція. 

4. Доповніть речення: … з’ясовує фізично-акустичну природу звуків, їх силу, висоту 

тону, тембр, а також особливості творення звуків мовними органами людини. 

а) когнітологія; 

б) семасіологія; 

в) фонетика; 

г) фонологія. 

5. Що є мінімальною одиницею звукової будови переважної більшості мов? 

а) склад; 

б) фонема; 

в) форманта; 

г) короткий голосний;

6. Як тлумачиться поняття алофон? 

а) синонімічна назва фонем; 

а) різновиди звукового мовлення; 

а) мовленнєві відповідники фонем; 

а) одиниці вимови. 

7. Як називаються приголосні, які починають творитися в момент проривання 

повітряним струменем зімкнення, однак воно не руйнується повність, а переходить поступово в 

щілину, отже, вибуху при їх утворенні немає.  [дз], [дз′], [ц], [ц′], [дж], [ч]? 

а) проривні, вибухові приголосні; 

б) зімкнено-прохідні приголосні; 

в) африкати,  або  зімкнено-щілинні,  приголосні; 

г) фрикативні, або щілинні, приголосні.  

8. Як називаються модифікації голосних, які виявляються у зв’язку з наголосом? Усі 

голосні фонеми в ненаголошеній позиції через послаблення загальної артикуляційної  

напруженостій скорочення тривалості зазнають значних кількісних і якісних змін. 

Ненаголошеність безпосередньо пов’язана з редукцією звуків. 

а) позиційні модифікації; б) акустичні модифікації; 



в) комбінаторні модифікації; г) артикуляційні модифікації. 

9. За якого виду редукції, голосні ненаголошених складів утрачають силу і довготу, але 

зберігають характерний для них тембр. Так, якщо порівняти звучання голосного [у] в словах дуб, дубок, 

дубовик, то він у другому слові є слабшим та коротшим, а в третьому – ще слабшим і коротшим. 

а) якісна редукція; 

б) кількісна редукція; 

в) позиційна редукція; 

г) нульова редукція. 

10. Як називаються фонетичні зміни звуків у потоці мовлення, зумовлені впливом 

одного звука на інший; зміни, що залежать від взаємодії звуків у мовному потоці. У разі 

зближення відбуваються процеси асиміляції, або уподібнювання, та акомодації, або 

пристосування, або виникає процес дисиміляції, тобто розподібнення.  
а) позиційні модифікації; 

б) акустичні модифікації; 

в) комбінаторні модифікації; 

г) артикуляційні модифікації. 

11. За якого типу асиміляції, попередній звук впливає на наступний у процесі мовлення? 

F.e. in the word news [nju:z] [u:] becomes more front under the influence of the preceding [j].  

а) комбінаторна асиміляція; 

б) прогресивна асиміляція; 

в) регресивна асиміляція; 

г) позиційна асиміляція. 

12. Як називається фонетичний процес, який полягає у пристосуванні (не уподібнюванні) 

артикуляції одного звука  до  характеру  творення  іншого? 

а) дисиміляція; 

б) асиміляція; 

в) акомодація; 

г) редукція. 

13. Як називається випадіння внаслідок дисиміляції одного з двох сусідніх однакових 

або подібних складів? Наприклад: мінералологія —> мінералогія, трагікокомедія —> 

трагікомедія, дикообраз —> дикобраз. 

а) дисиміляція; 

б) асиміляція; 

в) акомодація; 

г) гаплологія. 

14. Як називається поява у словах додаткового звука. Наприклад: страм із срам "сором" 

("Тепер всяк хам показує натуру, а нам мовчать? Се був би чистий страм". – Леся Українка). 

а) протеза; 

б) епетнеза; 

в) метатеза; 

г) гаплологія. 

15. Як називаються ознаки фонеми, за яким розрізняють значення слів чи морфем? 

Наприклад, фонема /д/ складається з чотирьох ознак: дзвінка, передньоязикова, проривна, тверда.  

а) конституційні ознаки; 

б) функціональні ознаки; 

в) інтегральні ознаки; 

г) диференційні ознаки. 

16. Доповніть речення: … –  наука про словниковий склад; … –  наука про значення слів. 

її ще називають лексичною семантикою; ... – наука, яка вивчає процеси найменування; ... –  

наука, яка досліджує походження слів; ... – наука про стійкі словосполучення. 

а) ономасіологія; 

б) семасіологія; 

в) лексикологія; 

г) етимологія. 

17. Якою енциклопедією вперше введено термін лексикологія? 

а) Л.В. Щерби; 

б) Л. Блумфілда; 

в) Д. Дідро та Л. Д'Аламбера; 

г) О. Селіванової. 

18. Доповніть речення. Ядром лексичного значення є … (мисленнєве відображення 

певного явища дійсності, поняття). Так, наприклад, слово обличчя має концептуальне значення 

«передня частина голови людини».  

а) пряме значення; 

б) концептуальне значення; 

в) конотативне значення; 

г) переносне значення.  

19. Як називається перенесення назви одного предмета на інші на підставі суміжності 

(з’їв тарілку, аудиторія притихла)? 

а) метонімія; 

б) синекдоха; 

в) омонімія; 

г) паронімія 
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