
Питання і завдання для самоконтролю студентів до курсу  

«Вступ до мовознавства» 

(І курс, бакалавр) 

1. Методологічна основа мовознавства. 

2. Зв’язки  мовознавства з іншими науками. 

3. Мова як суспільне явище. 

4. Знаковий характер. 

5. Національна мова, і її диференціація. 

6. Мова  і мислення. Лінгвофілософія. 

7. Мова і  мовлення. Комунікативна лінгвістика. 

8. Система і структура мови. 

9. Основні одиниці мови і їх функції. 

10. Походження мови; основні гіпотези. 

11. Мова як історичне явище. 

12.  Звуки мови, їх класифікація. 

13. Класифікація голосних звуків в українській та англійських мовах. 

14. Система приголосних в українській та англійській мовах. 

15. Наголос та інтонація. 

16. Комбінаторні звукові зміни. 

17. Історичні звукові зміни. 

18. Фонетичні закони. 

19. Сучасні теорії фонеми у мовознавстві. 

20. Фонологічні системи у різних мовах. 

21. Історичні типи письма. 

22. Звукове письмо та його типи. 

23. Орфографія і принципи орфографії у мовах. 

24. Слова як центральна одиниця мови. 

25. Типи слів та їх межі. 

26. Слово – поняття – концепт. 

27. Внутрішня форма слова. 

28. Розвиток значення слова. 



29. Стилістичні шари лексики. 

30. Терміни і запозичення. 

31. Історичний розвиток лексики. 

32. Фразеологія, типи фразеологізмів. 

33. Лексикографія і види лінгвістичних словників. 

34. Об’єкт  і розділи граматики. 

35. Граматичне значення і граматичний спосіб. 

36. Аналітичні і синтетичні мови. 

37. Граматична форма слів. 

38. Морфеміка: типи морфем. 

39. Морфологія і словотвір. 

40. Теорія частин мови. 

41. Словосполучення і синтагма. 

42. Сучасні теорії речення. 

43. Актуальне членування речення. 

44. Теорія тексту. 

45. Розвиток граматичної системи мови. 

46. Соціалінгвстика і психолінгвістика. 

47. Лігнгвосеміотика і психолінгвістика. 

48. Комунікативна лінгвістика, теорія комунікації. 

49. Когнітивна лінгвістика, мовні концепти. 

50. Ареальна лінгвістика, мовні  ефози. 

51. Лінгвокультурологія, етнофразеологія. 

52.  Комп’ютерна лінгвістика. Штучний інтелект.  

 

 

  



Завдання. 

1. Доведіть, що мова є суспільним явищем? 

2. Чому мова належить до знакових систем? 

3. Чим різняться мова і мовлення? 

4. Які функції виконує кожна одиниця мови? 

5. У мочу полягає сутність розвитку мови? 

6. У чому полягає сутність діахронії і синхронії? 

7. Які існують відомості між фонемою і звуком? 

8. Охарактеризуйте алофони фонем. 

9. Визначте фонемний склад української та англійської мов. 

10. Розкрийте сутність письма. 

11. У чому полягають особливості звукового письма? 

12. Розкрийте сутність графіки. 

13. Які основні принципи орфографії в українській/англійській мовах. 

14. В чому відмінність повнозначних слів від службових? 

15. Які слова є перехідними? 

16. Яка різниця між словоформою і лексикою? 

17. Як співвідносять слово, поняття і концепт? 

18. Що таке внутрішня форма слова? 

19. Як  класифікуються фразеологізми за значеннями? 

20. Чим відрізняється енциклопедичний словник від мовного? 

21. У чому полягає сутність фонеми? 

22. Що таке аломорф? 

23. Що вивчає морфонологія? 

24. Які основні критерії виділення частин мови? 

25. У чому полягає сутність речення? 

26. Які співвідносяться речення і словосполучення? 

27. Що таке валентність дієслів?  

28. Що досліджує лінгвістика тексту? 

29. Основні типи граматичних змін у мові. 

30. Що таке комунікативний синтаксис? 



 


