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__________________________________________________ 

Дата______________________________________ 

Варіант 4 

1. Який розділ мовознавства вивчає застосування мовознавчої теорії на практиці (у практиці 

перекладу, для удосконалення правопису, навчання письма, читання, культури мови, для 

уніфікування термінології, анотування й реферування інформації, забезпечення спілкування 

людини з комп'ютером тощо). 

а) прикладне мовознавство; 

б) загальне мовознавство; 

в) прикладне мовознавство; 

г) конкретне мовознавство. 

2. Як називається наука, яка вивчає закономірності породження і сприйняття мовних 

висловлювань. Її ще називають теорією мовленнєвої діяльності?  

а) когнітивна лінгвістика; 

б) психолінгвістика; 

в) соціолінгвістика; 

г) етнолінгвістика.

3. За допомогою якого методу досліджується стан мови в певний момент її розвитку, в певну 

епоху; вивчення мови в цьому стані (в абстракції від часового чинника)? 

а) порівняльно-історичний метод; 

б) синхронія; 

в) структурний метод; 

г) етнолінгвістика. 

4. Який метод дослідження мови визначається як сукупність прийомів дослідження й 

опису мови через її системне зіставлення з іншою мовою з метою виявлення її специфіки. 

Застосовується до вивчення будь-яких мов  спрямований на сучасний (певний) стан мови. 

а) порівняльно-історичний метод; 

б) структурний метод; 

в) контрастивний метод; 

г) описовий метод. 

5. Яка із функцій мови полягає в тому, що мова є важливим засобом регулювання стосунків 

між людьми? 

а) мислетворча функція; 

б) гносеологічна функція; 

в) прагматична функція; 

г) фатична функція. 

6. Яка мова є найпоширенішою у світі? Позначте літерами зменшення чисельності мовців, 

починайте з найбільш поширеної і далі ____   ____   ____   ____ 

а) китайська; 

б) англійська; 

в) іспанська; 

г) російська.

7. Хто із дослідників одним із перших визначив мету і завдання стилістики  як окремої 

лінгвістичної дисципліни? 

а) Макс Мюллер; 

б) Ф. де Соссюр ; 

в) Л. Блумфілд;  

г) Ш. Баллі.  

8. Як називається змішана мова на основі білоруської мови (переважно з російською 

лексикою та білоруськими фонетикою і граматикою)? 

а) суржик; 

б) койне; 

в) трасянка; 

г) говір. 

9. Як називається автономна усна форма національної мови, використовувана в умовах 

регулярних соціальних контактів між носіями різних діалектів? 

а) суржик; 

б) койне; 

в) трасянка; 

г) говір. 
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