
Самостійна робота до курсу "Загальне та слов'янське мовознавство" 
 

1. Мовознавство як наука, його види і методологія. 

2. Методи дослідження мов. 

3. Діахронія та синхронія у мовознавстві. 

4. Точки зору на мову. 

5. Функції мови у суспільстві. 

6. Гіпотези походження мови. 

7. Мова як історичне явище. 

8. Національна мова та її структура. 

9. Мова та мовлення. 

10. Мова та мислення. 

11. Мова як знакова система. 

12. Порівняльно-історичне мовознавство та його завдання. 

13. Порівняльно-історичний метод. 

14. Теорія споріднених мов. 

15. Індоєвропейська мовна сім'я. 

16. Слов'янські мови в генеалогії. 

17. Типологічне мовознавство, види типологій. 

18. Зіставний метод - основа типологічного мовознавства. 

19. Морфологічна класифікація мов. 

20. Флективні та аглютинативні мови. 

21. Ареальна класифікація мов. 

22. Мовні союзи, балканські мови. 

23. Соціолінгвістична класифікація мов. 

24. Фонологія як розділ мовознавства. 

25. Сучасні теорії фонеми. 

26. Ознаки і функції фонеми. 

27. Фонологічна система мови. 

28. Фонема та звук. 

29. Фонетичні закони, їхня суть. 

30. Морфологія як розділ граматики. 

31. Теорія морфеми.  

32. Афікси та їхні типи. 

33. Граматичне значення. 



34. Співвідношення граматичного та лексичного значення. 

35. Граматичний спосіб. 

36. Граматичні категорії, їхні співвідношення у мовах. 

37. Теорія частин мови. 

38. Лексикологія та її розділи. 

39. Теорія лексичного значення. 

40. Лексичне значення і поняття. 

41. Лексико-семантичні категорії. 

42. Семантичні поля в мовах. 

43. Історія лексики. 

44. Запозичення і терміни. 

45. Типи лінгвістичних словників. 

46. Класифікація фразеологізмів за значенням і походженням. 

47. Етимологія, її основні поняття. 

48. Ого мастика, типи власних назв. 

49. Синтаксис як розділ мовознавства. 

50. Синтаксичні зв'язки. 

51. Синтаксис словосполучення. 

52. Ознаки речення. 

53. Граматичні структури речення. 

54. Методи дослідження речень. 

55. Структурний синтаксис. 

56. Комунікативний синтаксис. 

57. Семантичний синтаксис. 

58. Соціолінгвістика. 

59. Психолінгвістика. 

60. Лінгвосеміотика. 

61. Когнітивна лінгвістика. 

62. Комунікативна лінгвістика. 

63. Комп'ютерна лінгвістика. 

64. Прикладні морфологія та синтаксис. 

65. Комп'ютерна лексикографія. 

 

 

 



 

Завдання для самостійної роботи 

1. Чому мова – історичне явище? 

2. На якому етапі виникла національна мова. 

3. В чому зв'язок мови та мовлення. 

4. Як співвідносяться мова та мислення 

5. Чому мова – суспільне явище? 

6. Які гіпотези виникнення мови? 

7. Як співвідносяться фонетика і фонологія? 

8. Чому немає єдиного визначення слова у мовознавстві? 

9. Обґрунтуйте співвідношення слова і поняття. 

10. Чому фонема – не знак? 

11. Що таке "лакуна"  у мовознавстві 

12. Обґрунтуйте співвідношення речення і словосполучення. 

13. Що таке термінологічна омонімія? 

14. Чому лексика – відкрита система, а фонологія – закрита? 

15. Чому в українській мові існують називні речення, а в інших – відсутні. 

16. Обґрунтуйте елементи аналітизму в українській мові. 

17. Назвіть елементи синтетизму в англійській мові. 

18. Що таке мовна картина світу і чому вона різна в мова 

19. Коли виникло порівняльно-історичне мовознавство? 

20. Як співвідносяться між собою порівняльно-історичне і типологічне 

мовознавство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


