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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОБЩЕЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ  
для студентов специальности                                                                                

1-21 05 01 "Белорусская филология (по направлениям)" 
    

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Общее языкознание" 

разработан в соответствии с Образовательным стандартом Республики 

Беларусь на основе Типовой  учебной  программы  по общему языкознанию для 

высших учебных заведений, утвержденной  Министерством образования 

Республики Беларусь 7 марта 2012 г. (регистрационный  № ТД-Д 2031 тип.) 

В соответствии с типовыми учебными планами курс "Общее 

языкознание" рассчитан максимально на 156 часов, из них  68  часов 

аудиторной работы.  Примерное распределение часов по видам занятий:  

  С п е ц и а л ь н о с т ь  
Всего 

часов 

Лекц

ии 

Практи-

ческие 

1 21 05 01 "Белорусская филология (по направлениям)"                       156 36 32 

 

Структурные  элементы УМК :   

▪ А.Теоретический раздел. Основные темы 
 
Сацыяльныя функцыi мовы i маўлення. 

Знакавая (семiятычная) канцэпцыя мовы. 

Структурная тыпалогiя моў.  Лiнгвiстыка унiверсалiй. 

Асновы сацыяльнай лiнгвiстыкi. Сацыяльная тыпалогiя моў.   

Народы свету i моўныя сiтуацыi. 

Формы iснавання мовы. Моўныя нормы. 

Мова i свядомасць. Роля мовы ў пазнаннi.  

Псiхалiнгвiстыка. Маўленчая дзейнасць бiлiнгва. 

Гiстарычнае змяненне мовы. 

 

 

▪ Б. Практический раздел (материалы по проведению практических 
(семинарских) занятий). Основные темы 

 
Асноўныя палажэнні структуралізму. Мова, маўленне, маўленчая 

дзейнасць (агульнае паняцце пра яе). Функцыі мовы і маўлення. Тэорыя 

маўленчых актаў. 

Семіѐтыка. 

Лексікалогія. Лексічныя універсаліі. 
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Граматыка (пачатак). 

Граматыка (заканчэнне). Структурная тыпалогія 

Сацыялінгвістычная і генеалагічная класіфікацыі. 

Псіхалінгвістыка – 1. 

Псіхалінгвістыка – 2. 

Змены ў мове. Метады даследавання мовы. 

Падагульняльная кантрольная работа. Ліквідацыя запазычаннасцяў. 

Разбор складаных экзаменацыйных пытанняў. 

Разбор падагульняльнай кантрольнай работы. Рашэнне задач. Ліквідацыя 

запазычаннасцей. Разбор складаных экзаменацыйных пытанняў. 

 
 
▪ В. Раздел контроля знаний (материалы для подготовки к текущей и 

итоговой аттестации) 
 

При изучении данной дисциплины рекомендуются следующие методы и 

технологии обучения: лекции (преимущественно проблемно-эвристической 

направленности) с использованием средств компьютерной презентации; 

практические (семинарские) занятия по ключевым темам курса; коллоквиумы 

по отдельным темам; компьютерное тестирование; компьютерная презентация 

в системе PowerPoint таблиц, схем, географических карт на лекциях и 

практических занятиях; использование раздаточного  материала  к лекциям  в 

виде распечатанных  вопросов, тезисов и перечней ключевых терминов по теме 

лекции;  самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов с учебно-

методической и учебной литературой в сочетании с плановым и 

систематическим контролем со стороны преподавателя.  

Рекомендуемые формы самостоятельной работы студентов: изучение 

учебной и справочной литературы по дисциплине; выполнение письменных 

заданий при подготовке к семинарским занятиям; самоконтроль путем 

выполнения тренировочных компьютерных тестов; консультации с 

преподавателем.  

Рекомендуемые формы контроля – коллоквиумы, письменные тесты на 

практических занятиях, контрольное  компьютерное тестирование, 

фронтальный опрос на семинарских занятиях, экзамен. 

 
Вопросы к экзамену 

Компьютерные тесты 

 
 
▪ Г. Вспомогательный раздел  (перечни учебно-программной 

документации, учебных изданий, информационно-аналитических 
материалов, необходимых для изучения дисциплины) 
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А. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

(МАТЭРЫЯЛ ДЛЯ ТЭАРЭТЫЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ Ў АБ‘ЁМЕ, 

УСТАНОЎЛЕНЫМ ВУЧЭБНЫМ ПЛАНАМ) 

 
АСНОЎНЫЯ ЛЕКЦЫI  

 

Лекцыi I-V. Знакавая (семiятычная) канцэпцыя мовы 

 

1.Асноўныя паняццi семiѐтыкi i яе месца ў сiстэме гуманiтарных ведаў. 

1.1. Знакавы характар усiх сродкаў захоўвання, перапрацоўкi i перадачы 

iнфармацыi. Межы семiѐтыкi.  

1.2. Азначэнне i структура знака: план выражэння (азначальнае) i план 

зместу (азначаемае). Квазiзнакi. З'явы, якiя спалучаюць знакавыя i утылiтарныя 

ўласцiвасцi.  

1.3. Прынцыпы класiфiкацыi знакавых сiстэм.  

1.4. У чым каштоўнасць семiѐтыкi для мовазнаўства i iншых гу-

манiтарных навук ?  

 

2. Асноўныя класiфiкацыi знакаў і знакавых сістэм.  

2.1. Класы знакаў i знакавых сiстэм у залежнасцi ад фiзiчнай прыроды 

плана выражэння i тых органаў пачуццяў, якiмi яны ўспрымаюц-ца.  

2.2. Раўнапраўнасць i самадастковасць гукавай (слыхавай) i пiсьмовай 

(зрокавай) абалонак моўных знакаў.  

2.3. Кантынуум знакавых сiстэм паводле iх паходжання. Тыпы зна-кавых 

сiстэм у залежнасцi ад паходжання: а) бiялагiчныя (прыроджаныя) семiѐтыкi; б) 

небiялагiчныя, але натуральныя семiѐтыкi; в) штучныя семiѐтыкi.  

2.4.Адрозеннi семiѐтык па антагенезу iх засваення iндывiдам. 

 

3. Канвенцыянальныя (умоўныя) i матываваныя знакi.  

3.1. Тыпы знакаў у залежнасцi ад характару сувязi азначаемага i азна-

чальнага ў розных знакавых сiстэмах.  

3.2. Знакi-iндэксы, знакi-копii (iконы) i знакi-сiмвалы ў мове.  

3.3. Знакi-iндэксы, знакi-копii i знакi-сiмвалы па-за межамi мовы.  

3.4. Першасная i другасная матываванасць моўных знакаў. Два вiды 

другаснай матываванасцi вытворных моўных знакаў.  

3.5. Галоўныя адрознненнi асноўных семiѐтык ў характары i ступенi 

матываванасцi плана выражэння знакаў.  

 

4. Тыпы арганiзацыi (будовы) знакавых сiстэм.  
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4.1.Простыя i складаныя семiѐтыкi.  

4.2. Аднаўзроўневыя i шматузроўневыя семiѐтыкi.  

4.3.Узроўневая будова мовы.  

4.4. Узаемадзеянне і карэляцыя (суадносіны) моўных узроўняў. 

 

5. План зместу мовы ў параўнаннi з планам зместу iншых семiѐтык.  

5.1. Характар i аб'ѐм перадаваемай iнфармацыi сродкамi трох ас-ноўных 

класаў семiѐтык: а) мовы чалавека, б) бiялагiчнымi семiѐтыкамi, в) штучнымi 

семiѐтыкамi. У чым абмежаванасць мовы як сродка перадачы iнформацыi?  

5.2. Адрозненнi лексiчнага значэння слова ад паняцця. 

5.3. Адрозненнi моўнай карцiны свету ад навуковых (бiялагiчнай, 

фiзiчнай, хiмiчнай) карцiн. 

5.4.Адкрытыя i закрытыя знакавыя сiстэмы. Адрозненнi памiж семiѐ-

тыкамi ў iх здольнасцi зменьвацца. 

5.5. Функцыi, якiя выконваюць бiялагiчныя семiѐтыкi. 

5.6. Функцыi, якiя выконваюць штучныя семiѐтыкi. 

5.7. Галоўныя адрознненнi мовы ад бiялагiчных i штучных семiѐтык ў 

складзе функцый (уласцiвых той цi iншай семiѐтыцы).  

5.8.Фактары, якiя забяспэчваюць надзейнасць мовы як сродка перадачы 

iнфармацыi. Збыткоўнасць плана выражэння мовы.  

 

Лекцыi VI-VII. Структурная і сацыяльная тыпалогiя моў.  Лiнгвiстыка 

унiверсалiй 

 

6. Прадмет структурнай тыпалогii моў i лiнгвiстыкi унiверсалiй. Генетычныя, 

арэальныя i тыпалагiчныя фактары, якiя абумоўлiваюць падабенства моў.  

6.1. Моўныя падабенствы, якiя абумоўленыя генетычнымi фактарамi. 

Групіроўка моваў паводле роднасных сувязей.  

6.2. Моўныя падабенствы, якiя абумоўленыя арэальнымi фактарамi. 

(Прыклады з фанетыкі, граматыкі, лексікі). Моўныя саюзы.  

6.3. Прыклады моўных падабенстваў, якiя абумоўленыя тыпалагiч-нымi 

фактарамi. 

6.4. Спосабы сiстэматызацыi моваў па падабенству ў залежнасці ад 

фактараў падабенства i адпаведныя класы моваў: моўная сям'я, моўны саюз, 

моўны тып.  

 

7. Класы тыпалагiчных падабенстваў.  

7.1. Тыпалагiчная заканамернасць.  
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7.2. Моўны тып.  

7.3. Лiнгвiстычныя унiверсалii. 

 

8. Тыпалагiчныя класiфiкацыi моваў свету. 

8.1. Тыпы гукавай арганiзацыi моваў свету (Тыпы фаналагічных сістэм. 

Тыпы моваў паводле націску; паводле тыпаў складоў.  

8.2. Марфалагiчныя тыпы моваў. Сiнтаксiчныя тыпы моваў.  

8.3. Прыкметы, iстотныя для лексiчнай тыпалогii моваў.  

 

9. Аналiтычныя i сiнтэтычныя спосабы выражэння граматычнай семан-тыкi па 

мовах свету. Прыклады аналiтычных формаў у беларускай мове.  

10. Сiнтэтычныя формы па мовах свету. Прыклады сiнтэтычных формаў у 

беларускай мове.  

11. Полiсiнтэтычныя мовы.  

12. Аглютынацыя i фузiя як два тыпы марфалагiчнай будовы слова па мовах 

свету. 

12.1. Аглютынатыўныя мовы. Прыклады аглютынатыўнага спалу-чэння 

морфаў у беларускай мове.  

12.2. Фузiйныя мовы. Прыклады фузiйнага спалучэння морфаў у бе-

ларускай мове.  

 

13. Сацыяльная (камунікатыўная, або функцыянальная) тыпалогiя моў.  

13.1. Прыкметы, iстотныя для сацыяльнай тыпалогii моў.  

13.2. Здаровыя, хворыя, знiкаючыя, мертвыя (знiклыя) i адроджаныя 

мовы.  

13.3. Камунiктыўныя рангi моў.  

13.4. Тыпы моваў у залежнасці ад ступені стандартызаванасці.  

13.5. Тыпы лiтаратурных моваў. Надэтнічныя літаратурныя мовы. 

Сярэдневечча і сучасныя стандартныя мовы. "Традыцыйныя" і "маладыя" 

літаратурныя мовы.  

 

14. Прынцыпы сiстэматызацыi унiверсалiй.  

15. Вiды унiверсалiй у залежнасцi ад спосабу iх вылучэння (iндуктыўныя i 

дэдуктыўныя унiверсалii).  

16. Вiды унiверсалiй у залежнасцi ад ступенi унiверсальнасцi: абсалютныя 

(поўныя) i статыстычныя (няпоўныя).  
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17. Вiды унiверсалiй у залежнасцi ад лагiчнай формы унiверсалiй (про-стыя i 

iмплiкатыўныя унiверсалii).  

18. Вiды унiверсалiй у залежнасцi ад таго, да якого ўзроўня моўнай структуры 

належыць тая цi iншая унiверсалiя. 

19. Моўныя i маўленчыя (псiхалiнгвiстычныя) унiверсалii. 

20. Фанетыка-фаналагiчныя унiверсалii. 

21. Марфалагiчныя унiверсалii. 

22. Сiнтаксiчныя унiверсалii. 

23. Лексiчныя i лексiка-семантычныя унiверсалii. 

24. Семiятычныя унiверсалii (звязаныя з семiятычнымi ўласцiвасцямi мо-ваў). 

  

Лекцыя IX. Асновы сацыяльнай лiнгвiстыкi 

 

25. Своеасаблiвасцi мовы як грамадскай з'явы. 

25.1.Мова як унiверсальная абалонка грамадскай свядомасцi. 

25.2. Як адбiваецца ў мове сацыяльная структура грамадства?  

25.3. Чаму мова не з'яўляецца класавай формай грамадскай свядомасцi?  

 

Лекцыя Х. Сацыяльныя функцыi мовы i маўлення 

 

26. Функцыi мовы.  

26.1. Камунiкатыўная функцыя мовы i сродкi яе ажыццяўлення. 

26.2. Пазнавальная функцыя мовы i сродкi яе ажыццяўлення. 

26.3. Рэгулятыўная функцыя мовы i сродкi яе ажыццяўлення. 

 

27. Функцыi маўлення.  

27.1. Эматыўная функцыя i сродкi яе ажыццяўлення. 

27.2. Фатычная функцыя i сродкi яе ажыццяўлення. 

27.3. Метамоўная функцыя i сродкi яе ажыццяўлення. 

27.4. Эстэтычная (паэтычная) функцыя i сродкi яе ажыццяўлення. 

 

Лекцыя XI. Формы iснавання мовы. Моўныя нормы 

 

28. Супрацьпастаўленне мовы i маўлення ў канцэпцыi Ф. дэ Сасюра. Ва-

рыятыўнасць рэалізацыі моўнай структуры як істотная рыса маўлення.  
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29. Агульнанародная мова i формы яе iснавання. Тэрытарыяльныя, са-

цыяльныя і функцыянальныя варыянты мовы. Моўны стандарт і суб-стандарты.  

30.Норма як сукупнасць найбольш устойлівых рэалізацый моўнай сістэмы. 

Суадносіны паняццяў "норма", "узус", "кадыфiкацыя".  

31. Нарматыўна-стылiстычная сiстэма мовы. Тыпы адносiн памiж лiтара-турнай 

мовай i ненарматыўным маўленнем (субстандартамі).  

 

Лекцыя XII-XIII. Народы свету i моўныя сiтуацыi 

 

32. Нацыя i мова. Суадносiны паняццяў ―раса‖, ―народ (этнас)‖, ―мова‖.  

32.1. У якой меры мова можа быць прыкметай этнаса?  

32.2. Этнiчная самасвядомасць (самаiдэнтыфiкацыя) чалавека.  

32.3. Моўная самасвядомасць (самаiдэнтыфiкацыя) чалавека.  

32.4. Як адрознiць мову ад дыялекта?  

32.5. Чаму народаў свету менш, чым розных моў?  

 

33. Сацыяльна-лiнгвiстычная тыпалогiя моўных сiтуацый. 

33.1. Прыкметы, iстотныя для адрознiвання моўных сiтуацый. 

33.2. Збалансаваныя i незбалансаваныя моўныя сiтуацыiй. 

33.3. Моўнай сiтуацыя ў Беларусi (у тэрмiнах тыпалогii моўных 

сiтуацый). 

 

34. Тыпы моваў межэтнiчных зносiн.  

34.1. Сусветныя мовы (мовы ААН) i мiжнародныя мовы.  

34.2. Кайнэ, лiнгва франка; пiджыны i крэольскiя мовы.  

34.3. Штучныя мовы, утвораныя па ўзору натуральных (эсперанта ды 

iнш.).  

 

35. Моўная палiтыка ў аднамоўным i двухмоўным (шматмоўным) гра-мадстве.  

35.1. Мэты, аб‘екты i суб‘екты моўнай палiтыкi. 

35.2.Прыкметы, iстотныя для тыпалогii моўнай палiтыкi розных краiн. 

35.3. Стратэгii унiтарнай моўнай палiтыкi: унiтарызм, iнтэрнацыяналiзм, 

―плавiльны кацѐл‖, мультыкультуралiзм, мультылiнгвiзм, этнамоўны 

плюралiзм, постэтнiзм.  

35.4. Стратэгii моўнай палiтыкi, накiраваныя на нацыянальную ада-

собленасць: федэралiзм, сепаратызм, апартэiд, шавiнiзм, сегрэгацыя, 

этнамоўная дыскрымiнацыя, карэнiзацыя.  
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35.5. Моўная палiтыка ў Беларусi (у тэрмiнах тыпалогii моўнай палiтыкi). 

 

36. Метады ажыццяўлення моўнай палiтыкi. 

36.1. Аб‘екты юрыдычнай рэгламентацыi ў дачыненнi да мовы.  

36.2. Межы дзеяння законаў аб мове.  

36.3. Законы аб мовах i правы чалавека.  

36.4. Адмiнiстратыўная практыка i фiнансава-эканамiчныя рычагi ў 

нацыянальна-моўнай палiтыцы.  

 

Лекцыя ХIV. Мова i свядомасць. Роля мовы ў пазнаннi. Маўленчая 

дзейнасць бiлiнгва 

 

37. Мова i асноўныя пазнавальныя працэсы (мова як апора свядомасцi пры 

фармiраваннi ўяўленняў, паняццяў, суджэнняў, вывадаў). Мова i памяць.  

37.1.Мова як сродак захоўвання i перадачы грамадска-гiстарычнага 

вопыту чалавецтва.  

37.2. Вербальнае i невербальнае мысленне. Вiды невербальнага мыслення. 

Чаму нельга атаясамлiваць мову i мысленне ? 

37.3. Гiпотэза "лiнгвiстычнай адноснасцi" Б.Л. Уорфа i Э. Сэпiра.  

 

38. Прыкметы, iстотныя для псiхалiнгвiстычный класiфiкацыi бiлiнгвiзму.  

38.1. Двухмоўе аўтаномнае – сумешчанае.  

38.2. Двухмоўе сiметрычнае – асiметрычнае.  

38.3. Двухмоўе перцэптыўнае – прадуктыўнае.  

 

39. Iнтэрферэнцыя i механiзмы яе ўзнiкнення.  

39.1.Беларуска-руская i руска-беларуская iнтэрферэнцыя ў фанетыцы.  

39.2.Беларуска-руская i руска-беларуская iнтэрферэнцыя ў марфалогii i 

словаўтварэннi.  

39.4. Беларуска-руская i руска-беларуская iнтэрферэнцыя ў сiнтаксiсе.  

39.5. Беларуска-руская i руска-беларуская iнтэрферэнцыя ў лексiцы.  

39.6. ―Iлжывыя (фальшывыя) сябры перакладчыка‖ як фактар лексiка-

семантычнай iнтэрферэнцыi.  

39.7. З'ява гiперкарэктнасцi i механiзмы яе ўзнiкнення.  

 

Лекцыі XV-XVI. Гiстарычнае змяненне мовы 
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40. Прычыны змен у мове. 

40.1. Унутрымоўныя фактары моўных змен.  

40.2. Пазамоўныя (сацыяльныя i псiхалагiчныя) фактары моўных змен. 

40.3. Фактар "эканомii намаганняў" у моўных зменах.  

 

41. Моўны кантакт i ўзаемны ўплыў моў як галоўны фактар моўнай эвалюцыi.  

41.1. Дывергенцыя i канвергенцыя моў.  

41.2. Паняцце аб субстраце (азначэнне, этымалогiя тэрмiна, прыклад).  

41.3. Паняцце аб суперстраце (азначэнне, прыклад).  

41.5. Паняцце аб адстраце (азначэнне, этымалогiя тэрмiна, прыклад).  

 

42. Гiстарычныя змены на асобных узроўнях моўнай структуры. 

42.1. Прычыны i характар змен у фанетыка-фаналагiчнай арганiзацыi 

мовы. 

42.2. Прычыны i характар змен у граматыцы.  

42.3. Прычыны i характар змен у лексiцы).  

 

43. Аб ацэнках гiстарычнага развiцця моў.  

43.1. Цi ѐсць агульны накiрунак у развiццi граматычнай будовы моў?  

43.2. Цi ѐсць "прагрэс" або "рэгрэс" у развiццi моў?  

43.3.Накiрункi эвалюцыi моваў свету i моўнага iснавання чалавецтва.  

43.4.У чым дасканаласць мовы? 
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Б. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ  

(МАТЭРЫЯЛЫ ДА ПРАКТЫЧНЫХ (СЕМIНАРСКIХ) ЗАНЯТКАЎ) 

  

Т Э М Ы  I  П Р Ы К Л А Д Н Ы  П Л А Н  П Р А К Т Ы Ч Н Ы Х  З А Н Я Т К А Ў   

I. Асноўныя палажэнні структуралізму. Мова, маўленне, маўленчая 

дзейнасць (агульнае паняцце пра яе). Функцыі мовы і маўлення. Тэорыя 

маўленчых актаў. 

II. Семіѐтыка. 

1. Паняцце пра знак. Віды знакаў. 

2. Віды знакавых сістэмаў. Адрозненне мовы ад іншых знакавых сістэмаў. 

3. Аспекты плану зместу. 

III. Лексікалогія. Лексічныя універсаліі. 

1. Значэнне слова. Тыпы лексічных значэнняў. 

2. Лексіка-семантычная сістэма. Сістэмныя адносіны ў лексіцы. 

3. Фразелогія. Парэміялогія. 

IV. Граматыка (пачатак). 

1. Граматычнае і лексічнае значэнне. Лексікалізацыя і граматыкалізацыя. 

2. Граматычная форма, катэгорыя, спосабы, грамема. 

3. Часціны мовы. 

4. Аналітызм і сінтэтызм. 

5. Аглюцінацыя і фузія. 

V. Граматыка (заканчэнне). Структурная тыпалогія 

1. Сінтаксіс. Сказ. Выказванне. Словазлучэнне. Сінтаксічная сувязь. 

2. Прэдыкатыўнасць, мадальнасць, прапазіцыя. 

3. Парадак слоў. Актуальнае чляненне. 

4. Узроўні мовы. Ізамарфізм. 

VI. Сацыялінгвістычная і генеалагічная класіфікацыі. 

1. Сацыяльная прырода мовы. 

2. Моўныя сітуацыі. 

3. Камунікатыўныя рангі.  

4. Літаратурная мова і дыялекты. Кадыфікацыя. Норма і варыянты. 

5. Кампаратывістыка і параўнальна-гістарычны метад. 

6. Генеалагічная класіфікацыя. Моўная сям‘я, моўны саюз, моўны тып 

VII. Псіхалінгвістыка – 1. 

1. Асновы нейралінгвістыкі. 

2. Дзіцячае маўленне. 

3. Параджэнне і ўспрыманне маўлення. 

4. Афазіі. 

VIII. Псіхалінгвістыка – 2. 

1. Мова і пазнанне. 

2. Білінгвізм. 
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3. Праблемы выкладання роднай і замежнай (блізкароднаснай, іншай) мовы. 

4. Невербальнае мысленне. 

5. Мова, логіка, мысленне. Гіпотэза лінгвістычнай адноснасці.  

IX. Змены ў мове. Метады даследавання мовы. 

1. Прычыны і перадумовы моўных зменаў. 

2. Змены па ўзроўнях. 

3. Метад, методыка, метадалогія. 

4. ―Традыцыйныя‖ метады (апісальны, супастаўляльны, гістарычны, 

лінгвагеаграфічны). 

5. ―Новыя‖ метады (статыстычныя, псіхалінгвістычныя, кампаненты і 

семны аналіз, метад трансфармацый). 

X. Падагульняльная кантрольная работа. Ліквідацыя 

запазычаннасцяў. Разбор складаных экзаменацыйных пытанняў. 

XI. Разбор падагульняльнай кантрольнай работы. Рашэнне задач. 

Ліквідацыя запазычаннасцей. Разбор складаных экзаменацыйных 

пытанняў. 

 
Тэма 1. Асноўныя палажэнні структуралізму. 

Тэорыя маўленчых актаў 
 

1. Падрыхтаваць адказы па тэмах: 

1.1. Мова, маўленне, маўленчая дзейнасць. Функцыі мовы і маўлення. 

Адзінкі мовы і маўлення. Тэорыя маўленчых актаў. 

1.2. Па экзаменацыйных пытаннях 1—3, 11.  

2. Выканаць заданні. 

2.1. Па ―Сб. задач по введению в языковедение‖ Б.Ю. Нормана (Мн., 1989): 

№ 1.8, 1.42, 1.52; па Норман-2004: 2.8, 2.9, 2.37 

2.2. (49) Представим себе следующую ситуацию. Некто (назовем его Х) 

входит в комнату, в которой уже находятся несколько человек, и, 

последовательно обходя их, здоровается с каждым за руку, напр., 

«Здравствуйте, Петр Васильевич». Но вдруг очередному человеку (пусть У) он 

(Х) руки не подает, а говорит примерно следующее: «А с Вами мы уже 

здоровались (или виделись)». Зачем он (Х) это говорит? Ведь и сам Х, и У об 

этом знают? 

2.3. (413) Подъезжая к нужной Вам остановке, Вы спрашиваете впереди 

стоящего человека: «Вы выходите?» – «Нет», – отвечает он и не двигается с 

места. В чем неестественность, «неправильность» данной ситуации? Какова ее 

языковая природа? 
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2.4. (418) Очень часто человек начинает разговор со слов типа 

послушай(те), знаешь что, знаете ли, видите ли или с обращения к 

собеседнику по имени, хотя рядом с тем никого нет, так что это обращение 

тоже не имеет особого смысла. Для чего говорящий это делает? 

2.5. Запішыце розныя фразы, накіраваныя на тое, каб Ваш брат (тата, муж) 

схадзіў ў краму па хлеб. 

2.6. Апішыце тры прыклады ўскосных маўленчых актаў. 

3. Рэфераты для жадаючых (10 хвілін): 1) Маўленчы акт і функцыі мовы ў 

канцэпцыі Р.В. Якабсона‖ (па арт. ―Лінгвістыка і паэтыка‖ ў зб. 

«Структурализм: за и против». М., 1975); 2) Маўленчы акт і функцыі мовы ў 

канцэпцыі А.К. Кіклевіча (па ―Лекцыі № 2‖ у яго кн. «Лекции по 

функциональной лингвистике». Мн., 1999); 3) Функцыі мовы і маўлення ў 

канцэпцыі А.Я. Міхневіча (па яго кн. ―Выбраныя працы‖. Мн., 2006 ці па зб. 

―Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў‖. Мн., 1982); 4) Сучасныя падыходы 

да праблемы ―мова і мысленне‖. 

 

Тэма 2. Семіётыка 
 

 1. Узнавіце паняцці: 

1.1 знак, структура знака, семіятычны трохкутнік, сігніфікат, рэферэнт, 

план зместу. план выражэння, сістэмныя адносіны паміж знакамі, семіѐтыка. 

матываванасць, віды знакаў паводле фізічнай прыроды і матываванасці. 

1.2. экзаменацыйныя пытанні 6—10. 

2. Прывядзіце па два прыклады знакавых сістэм для наступных класаў 

семіѐтык: 

 а)  аптычныя штучныя семіѐтыкі 

 б) аптычныя натуральныя, але не прыроджаныя 

 в) аптычныя біялагічныя; 

 д) слыхавыя натуральныя, але не прыроджаныя; 

 е) слыхавыя штучныя; 

 ж) семіѐтыкі, план выражэння якіх успрымаецца дотыкам; 

 з) небіялагічныя семіѐтыкі, якія ўспрымаюцца органамі нюху; 

і) небіялагічныя семіѐтыкі, якія ўспрымаюцца органамі смаку; 

к) семіѐтыкі са знакамі розный фізічнай прыроды; 

л) семіѐтыкі больш складаныя, чым мова. 

3. Пералічаныя знакі размяркуйце на індэксы, іконы і сімвалы, вылучыце 

тыпы пераносных значэнняў: чырвоны крыж ―хуткай дапамогі‖, крыж у 

хрысціянстве, знак ―уезд забаронены‖, знак ―Асцярожна: дзеці!‖, эмблема 

Алімпійскіх гульняў, зялѐныя пагоны пагранічнікаў, школьная форма, форма 
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футбалістаў, абазначэнні золата, нафты, марганца на геаграфічных картах, 

абазначэнне аэрапорта, вакзала на плане горада (раѐна), пацісканне рукі, ківок 

як знак згоды, уставанне як знак вітання, ладан у царкве, ялей у праваслаўным 

абрадзе сабаравання; словы рабіна, дзеяслоў, глагол, думаць, ісці, хадзіць, 

свісцець, пасвістваць, свістульца, ба! бацюхны!, вох!, язык ‗палонны‗, язык 

‗металічны стрыжань колакала‗, языкасты. 
4. Адкажыце на пытанні. 

3.1. Якая розніца паміж словамі певень і кукараку, кошка і мяў, 

гаўкаць і лаяць з пункту гледжання адносінаў між планам выражэння і 

планам зместу? 

3.2. Якая ўласцівасць моўнага знака відаць з супастаўлення бел. час, 

рус. время, англ. time, нем. Zeit? 

3.3. Якую выснову пра ўласцівасці моўнага знака можна зрабіць, 

аналізуючы карані слоў: бег – бяжыць, рука – ручка? 

5. Рашыце задачы па Норман-2004: 1.33, 1.36, 1.42 

6. Рэфераты для жадаючых (10 хвілін): 1) Семантычная канцэпцыя 

С.І. Карцэўскага; 2) Вучэнне пра знакі і фігуры Л. Ельмслева і В.У. 

Мартынава; 3) Мовы жывѐл; 4) Сувязь паміж гукам і значэннем, 

гукасімвалізм. 

 

Тэма 3. Лексікалогія. Лексічныя ўніверсаліі 
 

1. Падрыхтавацца да абмеркавання экзаменацыйных пытанняў № 15–22. 

2. Адказаць на пытанні: 

 2.1. Якія класіфікацыі фразелагізмаў вам вядомыя?. 

 2.2. Якія крытэрыі фразеалагічнасці вам вядомыя? 

 2.3. Як суадносяцца гук і гучанне слова? Што такое ―матываваныя 

словы‖? Прыклады. 

 2.4. Чаму большасць слоў любой мовы шматзначныя? Што такое 

―тэрмін‖? 

 2.5. Што такое ―сінанімічны рад‖? Канечная ці бесканечная колькасць 

слоў у радзе? Які прынцып размяшчэння слоў у сінанімічным радзе? Як 

называецца першае слова ў радзе? 

3. Выканаць заданні: па ―Сб. задач по введению в языковедение‖ Б.Ю. 

Нормана 1989 (2004): № 3.1=4.7, 3.7=4.16, 3.10=4.23, 3.14=4.27,  3.16=4.29, 

3.17=4.30, 3.21–3.23=4.34–4.35, 3.40=4.57, 3.42=4.60, 3.51=4.76, 3.111=4.165, 

3.112=4.166. І 4.80, 4.81. 

3.106 (5 выразаў размеркаваць па групах з улікам крытэрыяў 

фразеалагічнасці),. 
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 4. Рэфераты для жадаючых (10 хвілін): 1) Лінгвакраязнаўчы кірунак у 

лінгвістыцы; 2) Моўная карціна свету; 3) Тэорыя значэння А.А. Патабні (ці: В. 

Гумбальта); 4) Полевая арганізацыя лексікі; 5) Тэорыі прататыпаў (Тэорыі 

прымітываў). 

 

Тэма 4. Граматыка (пачатак) 

 

1. Падрыхтавацца да абмеркавання экзаменацыйных пытанняў № 23–30. 

2. Адказаць на пытанні: 

 2.1. Што такое ―марфема‖? Якія віды марфем вы ведаеце? Чым яны 

адрозніваюцца? 

 2.2. Што такое граматычная форма, граматычнае значэнне, граматычная 

катэгорыя, грамема? 

 2.3. Якія віды значэнняў у мове вы ведаеце? Дайце азначэнні, прывядзіце 

адрозненні. 

 2.4. Што такое ―лексікалізацыя‖, ―граматыкалізацыя‖? 

 2.5. Пералічыце спосабы выражэння граматычных значэнняў. Што такое 

―нулявы граматычны паказчык‖? 

 2.6. Якая розніца паміж сінтэтычнымі і аналітычнымі сродкамі 

выражэння граматычных значэнняў? Якая класіфікацыя моў звязана з гэтым? 

Як вызначыць тып мовы? 

 2.7. Што такое ―аглютынацыя‖, ―фузія‖? Прыклады. Як вызначыць тып 

мовы? 

 2.8. Як устанавіць, да якой часціны мовы належыць нейкае слова? Якія 

крытэрыі? 

 2.9. У чым своеасаблівасць часцін мовы ў розных мовах свету? 

 2.10. Што такое ―пераход з адной часціны мовы ў іншую‖? Прыклады. 

 2.11. Назавіце марфалагічныя ўніверсаліі. 

3. Выканаць заданні: па ―Сб. задач по введению в языковедение‖ Б.Ю. 

Нормана, Мн., 1989 (≈М., 2004): № 4.1=5.5, 4.6=5.11, 4.9=5.13, 4.22=5.60+5.61,  

4.110=5.158, 4.114, 4.128, 4.138=5.188, 4.147, 4.159=2.237, 4.173, 6.33=6.16, 

6.34=6.17+6.19…6.21, 6.38=6.27, 6.40=6.29. 

 
Тэма 5. Граматыка (заканчэнне). Структурная тыпалогія 

 

1. Падрыхтавацца да абмеркавання экзаменацыйных пытанняў № 10, 31–

32, 50–55. 

2. Адказаць на пытанні: 
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 2.1. Што такое ―сінтаксіс‖? Назавіце яго прадмет і задачы. 

 2.2. Чым словазлучэнне адрозніваецца ад сказа? 

 2.3. Назавіце віды і спосабы сінтаксічнай сувязі. 

 2.4. Што такое ―камунікатыўная напоўненасць‖, ―прэдыкатыўнасць‖, 

―мадальнасць‖, ―прапазіцыя‖?  

 2.5. Якія кампаненты прапазіцыі вам вядомыя? 

 2.6. Якія функцыі парадку слоў вы ведаеце? 

 2.7. Што такое ―моўная сям‘я‖, ―моўны саюз‖, ―моўны тып‖? Прывядзіце 

прыклады. 

 2.8. Якія класы тыпалагічных падабенстваў вам вядомыя? Прыклады. 

 2.8. Адкажыце на экзаменацыйныя пытанні 53–55. 

3. Выканаць заданні: па ―Сб. задач по введению в языковедение‖ Б.Ю. 

Нормана, Мн., 1989 (≈М., 2004): № 4.170=5.246, 4.171=5.247, 4.178=5.262, 

4.179=5.263, 6.41=6.30, 6.46=6.35, 6.47, 6.52=6.48. 

 

Тэма 6. Сацыялінгвістычная і генеалагічная 
класіфікацыі 

 

1. Падрыхтавацца да абмеркавання экзаменацыйных пытанняў № 4, 42–49. 

2. Выканаць заданні: 

 2.1. № 3–5, 17 на ксеракопіі. 

2.2. Па ―Сб. задач по введению в языковедение‖ Б.Ю. Нормана (Мн., 

1989): № 6.20, 6.22, 6.23, 6.25–6.27, 6.30, 6.31. 

2.3. Размяркуйце па сем‘ях наступныя мовы (а індаеўрапейскія і па 

групах). Вызначце іх камунікатыўныя рангі: cанскрыт, абхазская, баскская, 

украінская, туркменская, алтайская, італьянская, ірландская, венгерская, 

аварская, чувашская, тамільская, эскімоская, майя, калмыкская, фінская, 

партугальская, пруская, дацкая, польская, кіргізская, бенгалі, в‘етнамская, 

маѐры, цыганская, малдаўская, курдская. 

2.4. Размяркуйце па сем‘ях наступныя мовы (а індаеўрапейскія і па 

групах). Вызначце іх камунікатыўныя рангі: таджыкская, ідыш, тахарская, 

албанская, палавецкая, алеуцкая, чукоцкая, мегрэльская, руская, фінікійская, 

англійская, сіндхі, персідская, татарская, узбекская, скіфская, іспанская, 

мардоўская, чэшская, брэтонская, армянская, сванская, эстонская, 

асецінская, балгарская, бурацкая, бурская, тыбецкая, яванская, кашубская. 

 
Тэма 7-8. Псіхалінгвістыка 

 

1. Падрыхтавацца па экзаменацыйных пытаннях № 34–41. 

Узнавіце паняцці: аўтаномны - сумешчаны білінгвізм; сіметрычны - 

асіметрычны білінгвізм; рецептыўны - прадуктыўны білінгвізм; 
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інтэрферэнцыя; гіперкарэктнасць;  ―фальшывыя сябры перакладчыка‖; 

трасянка; суржык. 

2. Патлумачце, як маглі ўзнікнуць наступныя з‘явы (неправільныя з 

нарматыўнага пункту гледжання). Якому ўзроўню моўнай сістэмы належыць 

кожны выпадак інтэрферэнцыі? 

2.1. У беларускім маўленні асобы з асноўнай мовай рускай: р'еч'аiснасць,  

аграда, аўраг, узкае кола, лагiчаскi, iгнарыраваць, убягаець, узнагародзiлi 

мядаллю, будзець рад, Лѐха Кузьмянок  па прозвiшчу Кузя, сахарныя буракi, 

южна-заходнi напрамак, паляваў са сваѐй сабакай, у дзiцячым саду,  

павiншаваў ад iменi рэктарату, страшэнная боль, жанiўся на Марысi, 

пачалася стральба, рыбны салат,  не далучыўшыяся краiны, загадчык 

кафедрай, хачу вас падзякаваць, дайце два прыклада, пазваночны слуп, а не 

замнога будзе? 

2.2. У рускай мове асобы з асноўнай мовай беларускай: журавéль, крапiвá, 

некотóрые,  румка, криша, обгороживание,  хочут, ляжь,  бежите,  пришел с 

Серожем, вести с Москвы, с нас смеялись, пришел со школы, вчера снила, 

учится на доктора, болит в руку, ему это не болит, а не замного будет? 

3. Прывядзіце прыклады руска-беларускай інтэрферэнцыі на ўзроўні: а) 

фанетыкі; б) марфалогіі; в) сінтаксісу; г) лексікі. Дайце прыклады 

гіперкарэктнасці ў беларускім маўленні білінгва, у рускім маўленні білінгва. 

4. Запішыце прыклады міжмоўных амонімаў (―несапраўдныя сябры 

перакладчыка‖): а) руска-беларускія; б) беларуска-англійскія; в) руска-польскія; 

г) руска-балгарскія; д) руска-царкоўнаславянскія і г.д. 

5. Рэфераты для ахвотнікаў (10–15 хвілін):  

1. Неэквівалентнасць пазнання і маўленча-мысленчых працэсаў. 

Генетычныя і псіхафізіялагічных асновы мовы і мыслення. 

2. Асноўныя этапы развіцця псіхалінгвістыкі. 

3. Метады псіхалінгвістыкі. 

4. Ступені і прычыны разумення/неразумення паведамляння. 

5. Афазіялогія і яе значэнне для вывучэння мовы і свядомасці. 

6. Асноўныя ідэі і вынікі даследаванняў А.Р. Лурыя. 

7. Асаблівасці дзіцячага маўлення і яго значэнне для навукі і практыкі. 

8. Псіхалінгвістыка і вывучэнне роднай (замежнай) мовы. 

9. Білінгвізм з пункту гледжання псіхалінгвістыкі. Псіхалінгвістычныя 

механізмы змяшэння моў. 

 

Тэма 9. Змены ў мове. Метады даследавання мовы  
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1. Падрыхтавацца да абмеркавання экзаменацыйных пытанняў № 34, 56–

60. 

2. Выканаць заданні: 

 2.1. № 10–13 на ксеракопіі. 

  2.2. Па ―Сб. задач по введению в языковедение‖ Б.Ю. Нормана 

(Мн., 1989): № 4.147, 4.153, 4.159, 6.28, 6.29. 

2.3. Размяркуйце па групах наступныя індаеўрапейскія мовы. Вызначце іх 

камунікатыўныя рангі: англійская, армянская, асецінская, афганская, афрыкаанс, 

беларуская, бенгалі, брэтонская, гальская, гоцкая, грэчаская, ірландская, 

ісландская, іспанская, кашубская, латгальская, латышская, лацінская, літоўская, 

македонская, малдаўская, нямецкая, палабская, польская, правансальская, 

румынская, руская, рэта-раманская, санскрыт, славацкая, таджыкская, 

талышская, французская, фрызская, хецкая, цыганская, чэшская, шатландская, 

шведская. 

2.4. Параўнайце два сказы: Поўны аўтобус людзей загінуў у гэтай 

катастрофе; Аўтобус тых людзей, што прыехалі на экскурсію, патрабуе 

рамонту. Аднолькавы ці розны сэнс тут мае спалучэнне аўтобус людзей? 

Дакажыце сваѐ меркаванне фармальнымі сродкамі. 

2.5. Выкарыстоўваючы метад субстытуцый, пакажыце розніцу між дзвюма 

групамі дзеясловаў: бегчы, везці, весці, каціцца, лезці, ляцець, плыць, паўзці і 

бегаць, вазіць, вадзіць, катацца, лазіць, лѐтаць, плаваць, поўзаць. 

2.6. Выкарыстоўваючы метад субстытуцый, пакажыце розніцу між дзвюма 

групамі дзеясловаў: чытаць, напісаць, майстраваць, выкапаць, падрэзаць, 

лашчыцца, пасвіць, прытуліць. 

2.7. Выкарыстоўваючы метад трансфармацый, вылучыце дзве групы 

спалучэнняў: валасы жытняга колеру, палена сухіх дроў, профіль антычнага 

хараства, будынак сучаснай архітэктуры, выклік перадавой брыгады, вынік 

патрэбнай якасці. 

2.8. Выкарыстоўваючы метад трансфармацый, вылучыце дзве групы 

спалучэнняў: кужаль віцебскага льну, кашуля зялѐнага шоўку, вада 

саланаватага смаку, кілаграм іспанскага вінаграду. 

2.9. Выкарыстоўваючы метад трансфармацый, вылучыце некалькі груп 

спалучэнняў: дзед з чырвоным носам, шафа з новай вопраткай, вартавы з 

французскай стрэльбай, кош з гарачым вугалем, аўтамабіль з залацістым 

сцяжком, хаты з саламянымі стрэхамі, капітан з перавязанай рукой, паліца з 

лінгвістычнымі слоўнікамі. 

2.10. Пры дапамозе сінтаксічных пераўтварэнняў дакажыце 

неадназначнасць некаторых фраз: 

Гэтую даліну мы ведаем. У той вечар мора моцна хвалявалася. Няварта 

было яму пасылаць факс. Запрашэнне прыйшло ўчора. Дапамога арміі – 

неабходная рэч. Хто прысутнічаў пры запрашэнні пісьменніка? Поспех надаў ім 

бадзерасці. Прыехала сястра Мікалая з Бярозаўкі. Васіль стаў чытаць выразна 

надрукаваныя радкі. На хутар вяла лясная сцежка. Яму трэба пазваніць. Васілю 

можна давяраць. Выступаць вечарам ѐн адмовіўся. Карабель абстраляў форт. 

Сямѐн разбіў талерку. 
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В. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ  

(МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ АТЭСТАЦЫI) 
   

ПЫТАННI ДА ЭКЗАМЕНА 

 

1. Структура мовазнаўства. Мовазнаўства агульнае i прыватнае; сiнхроннае i 

дыяхранiчнае; тэарэтычнае i прыкладное; знешняя i ўнутраная лiнгвiстыка. 

Галiны мовазнаўства, якiя даследуюць асобныя ўзроўнi мовы. ―Пагранiчныя‖ 

навукi: сацыялiнгвiстыка, псiхалiнгвiстыка, матэматычная лiнгвiстыка, 

этналiнгвiстыка, лiнгвакультуралогiя. 

2. Месца лiнгвiстыкi сярод навук аб чалавеку i грамадстве. Сувязi мовазнаўства 

з семiѐтыкай, псiхалогiяй, гiсторыяй, культуралогiяй. Мовазнаўства i 

iнфарматыка. Сувязi мовазнаўства з фiласофiяй: асноўныя пытаннi фiласофii 

мовы; асноўныя фiласофскiя праблемы, якiя патрабуюць звароту да 

лiнгвiстыкi. Своеасаблiвасць мовы як грамадскай з‘явы. 

3. Асноўныя функцыi мовы: камунiкатыўная i пазнавальная. Асноўныя функцыi 

маўлення: рэгулятыўная, эматыўная, фатычная, метамоўная, эстэтычная 

паэтычная). 

4. Кампаратывiстыка, яе ўзнiкненне i развiццѐ. Параўнальна-гiстарычны метад. 

Генеалагiчная класiфiкацыя моў. Асноўныя сем'i моў свету. Групы 

iндаеўрапейскай сям'i.  

5. ―Курс агульнай лiнгвiстыкi‖ Ф. дэ Сасюра 1916) i яго ўплыў на сучаснае 

мовазнаўства. Асноўныя палажэннi структуралiзму. Сiнхранiя i дыяхранiя. 

Узаемасувязь сiнхроннага i дыяхранiчнага падыходаў да вывучэння мовы. 

6. Семiѐтыка. Знакавы характар любых сродкаў захоўвання i перадачы 

iнфармацыi ў прыродзе i грамадстве. Дэфiнiцыя i структура знака. Субзнакi 

фiгуры, дыстынктары, экспаненты). 

7. Асноўныя класiфiкацыi знакаў. Тыпы знакаў у залежнасцi ад характару 

сувязi азначаючага i азначаемага ў розных знакавых сiстэмах. Знакi-iндэксы 

сiмптомы), знакi-iконы копii) i знакi-сiмвалы ў мове. 

8. Моўны знак, яго спецыфiчныя рысы. Аспекты плана зместу моўнага знака: 

дэнататыўны, сiгнiфiкатыўны, прагматычны, сiстэмны. 

9. Асноўныя класiфiкацыi знакавых сiстэм. Тыпы знакавых сiстэм у залежнасцi 

ад фiзiчнай прыроды азначаючага. Тыпы знакавых сiстэм у залежнасцi ад 

паходжання: бiялагiчныя прыроджаныя); небiялагiчныя, але прыродныя; 

штучныя. Iншыя класiфiкацыi знакавых сiстэм. 

10.Своеасаблiвасць мовы як знакавай сiстэмы. Семiятычныя унiверсалii 

звязаныя з рысамi чалавечай мовы як своеасаблiвай знакавай сiстэмы).  
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11.Супрацьпастаўленне i адзінства мовы i маўлення. Адзiнкi мовы i маўлення: 

фанема / алафон гук); графема / алаграф; марфема / аламорф; лексема / 

алалекса; семема / аласема. 

12.Сiстэмны характар мовы. Структура мовы. Функцыi моўных адзiнак. Вiды 

адносiн памiж адзiнкамi мовы. Паняцце значымасцi ў канцэпцыi Ф. дэ 

Сасюра. 

13.Тэорыя апазiцый i яе значэнне для даследавання фаналогii, граматыкi, 

лексiкi i iншых гуманiтарных аб‘ектаў. Прынцыпы класiфiкацыi апазiцый: 

чыстыя / змешаныя; бiнарныя / тэрнарныя / чатырохчленныя; прыватыўныя / 

эквiпалентныя / градуальныя; прапарцыянальныя / iзаляваныя. 

14.Фаналагiчная сiстэма i яе падсiстэмы. Фанетыка-фаналагiчныя унiверсалii. 

15.Слова як знак. План выражэння i план зместу (значэнне) слова. Лексiчнае i 

граматычнае значэнне. Лексiчнае значэнне ЛСВ (семема) як сума 

iнтэгральных i дыферэнцыйных сем. Кампанентны аналiз. 

16.Семантычны трохвугольнiк Огдэна-Рычардса. Суадносiны памiж прадметам, 

значэннем слова i паняццем. Агульная i прыватная прадметная аднесенасць 

(дэнатат i рэферэнт). Бездэнататная лексiка. Уласныя iмѐны.  

17.Тыпы лексiчных значэнняў слова (прамое – пераноснае, дэнататнае – 

бездэнататнае, свабоднае – звязанае, кантаванае – неканатаванае). Паняцце 

канатацыi. Канатацыя iндывiдуальная i нацыянальна-спецыфiчная. 

Залежнасць лексiчнага значэння слова ад: а) моўнай сiстэмы, б) культуры 

народа, в) кантэксту.  

18.Паняцце пра лексiка-семантычную сiстэму мовы. Сiнтагматычныя адносiны 

ў лексiцы. Свабодныя i фразеалагiчна звязаныя значэннi. Спалучальнасць 

(валентнасць) слова. Дыстрыбуцыя. Дыстрыбутыўны аналiз.  

19.Парадыгматычныя адносiны ў лексiцы, iх вiды. Гiпанiмiя, яе вiды. Гiпонiмы, 

гiперонiмы, гетэронiмы.  Сiнанiмiя, сiнонiмы, iх вiды. Антанiмiя, вiды 

антонiмаў. Энантыясемiя. Аксюмаран.  

20.Сiстэмныя адносiны ў лексiцы. Тэматычная група, лексiка-семантычная 

група, лексiка-семантычнае поле.  

21.Асноўныя спосабы намiнацыi ў мовах свету. Своеасаблiвасць моў у 

залежнасцi ад найбольш распаўсюджанага спосабу ўтварэння новых слоў.  

22.Фразеалогiя як навука. Фразеалагiзм: дэфiнiцыя, вiды. Крытэрыi 

фразеалагiчнасцi.  

23.Моўная семантыка. Моўная карцiна свету i яе антрапаморфны характар. 

Вiды значэнняў у мове: лексiчнае, дэрывацыйнае, граматычнае. Граматычнае 

значэнне, яго адрозненнi ад лексiчнага. Дэфiнiцыя.  

24.Суадносiны памiж лексiкай i граматыкай у мове. Лексiкалiзацыя i 

граматыкалiзацыя. Словаўтваральныя катэгорыi. Асаблiвасцi адлюстравання 

свету ў граматычнай семантыцы. Суадносiны граматычнай i лексiчнай 

семантыкi ў розных мовах свету. 
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25.Граматыка: дэфiнiцыя, прадмет, задачы. Складнiкi граматыкi: 

словаўтварэнне, марфалогiя, сiнтаксiс. Асноўныя паняццi граматыкi: грамема 

(граматычнае значэнне), граматычная форма, славаформа. Тыпы грамем. 

26.Граматычная катэгорыя. Тыпы граматычных катэгорый. Своеасаблiвасць 

граматычных катэгорый у розных мовах свету.  

27.Спосабы выражэння граматычных значэнняў.  

28.Граматычная форма. Сiнтэтычныя i аналiтычныя граматычныя формы. 

Марфалагiчныя тыпы моў: iзалюючыя, аналiтычныя, сiнтэтычныя, 

полiсiнтэтычныя iнкарпарыруючыя). Колькасны метад вызначэння ступенi 

сiнтэтызма-аналiтызма мовы.  

29.Аглютынацыя i фузiя. Аглютынатыўныя i фузiйныя (флектыўныя) мовы. 

Колькасны метад вызначэння ступенi аглютынатыўнасцi-фузiйнасцi мовы.  

30.Марфалогiя i сiнтаксiс як часткi граматыкi. Розны характар марфалогii моў 

свету. Часцiны мовы, крытэрыi iх вылучэння. Своеасаблiвасць часцiн мовы ў 

розных мовах свету. Марфалагiчныя унiверсалii. 

31.Сiнтаксiс, яго прадмет i задачы. Словазлучэнне i сказ як адзiнкi сiнтаксiсу. 

Вiды i спосабы сiнтаксiчнай сувязi. 

32.Камунiкатыўная напоўненасць, прэдыкатыўнасць, мадальнасць як 

ўласцiвасцi сказа. Прапазiцыя як семантычны iнварыянт сказа. Кампаненты 

прапазiцыi. Семантычны сiнтаксiс. 

33.Суджэнне як сiгнiфiкат сказа. Суджэнне i сказ: падабенствы i адрозненнi. 

Актуальнае чляненне сказа.  

34.Асноўныя палажэннi генератыўнай лiнгвiстыкi. Паняцце глыбiннай i 

паверхневай структуры. Паняцце трансфармацыi. Трансфармацыйны метад. 

Метад непасрэдных складнiкаў. Метад субстытуцыi.  

35.Мова i асноўныя пазнавальныя працэсы: успрыманне; уяўленне; абстрактнае 

мысленне; аперацыi з памяццю. Сучасныя падыходы да праблемы ―мова i 

мысленне‖. Неэквiвалентнасць пазнання маўленча-мыслiцельным працэсам. 

36.Псiхалiнгвiстычная трактоўка мовы як прылады для параджэння i 

ўспрымання тэкстаў маўлення). Метады даследавання праблемы. 

Асацыятыўныя слоўнiкi. 

37.Вучэнне Л.С.Выгоцкага аб унутраным маўленнi. Асноўныя этапы 

параджэння маўлення.  

38.Асноўныя этапы ўспрымання маўлення. Сувязь працэсаў параджэння i 

ўспрымання маўлення. Паняцце прэсупазiцыi i прычыны неразумення 

паведамлення. 

39.Лiнгвапсiхалагiчныя праблемы прадстаўлення ведаў. Асноўныя iдэi 

кагнiтыўнай лiнгвiстыкi i кагнiтыўнай псiхалогii. 
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40.Афазiялогiя i яе значэнне для даследаванняў мовы i свядомасцi. Iдэi i метады 

нейралiнгвiстыкi Р.В.Якабсон, А.Р.Лурыя). Даследаваннi дзiцячага маўлення 

i iх месца ў псiхалiнгвiстыцы. 

41.Псiхалiнгвiстычныя механiзмы змяшэння моў. Iнтэрферэнцыя i ―iлжэсябры 

перакладчыка‖. Двухмоўе з пункту гледжання псiхалiнгвiстыкi (бiлiнгвiзм). 

Псiхалiнгвiстычныя тыпы бiлiнгвiзму.  

42.Расы, этнасы, мовы. Суадносiны этнiчнай, лiнгвiстычнай i палiтычнай карт 

свету. Абавязковыя i факультатыўныя прыметы этнасу народа). Мова i 

дыялект. 

43.Шматмоўныя соцыумы i iх вiды монаэтнiчныя i полiэтнiчныя). Моўныя 

сiтуацыi, iх вiды. Дыгласiя. 

44.Функцыянальная соцыялiнгвiстычная) тыпалогiя моў. Камунiкатыўныя 

рангi моў. 

45.Мовы мiжэтнiчных зносiн: лiнгва франка, кайнэ, пiджыны. Крэольскiя мовы. 

Штучныя мовы-пасрэднiкi. Iнтэрлiнгвiстыка. 

46.Нацыянальна-моўная палiтыка. Прававы статус i юрыдычныя рангi моў. 

47.Агульнанародная мова i формы яе iснавання. Паняцце аб нарматыўна-

стылiстычнай сiстэме мовы. Прырода моўных норм. 

48.Тыпалагiчныя адрозненнi памiж лiтаратурнымi мовамi. Фактары, якiя 

вызначаюць своеасаблiвасць лiтаратурных моў. 

49.Мова i культура. Агульначалавечы культурны кампанент i этнанацыянальнае 

ў моўнай семантыцы. Нацыянальна-культурная спецыфiка маўленчых 

паводзiн. Гiпотэза лiнгвiстычнай адноснасцi. Мова i рэлiгiя. 

50.Генетычныя, арэальныя i тыпалагiчныя фактары, якiя абумоўлiваюць 

падабенства моў. Спосабы сiстэматызацыi моў паводле падабенства i 

адпаведныя iм класы моў: моўная сям‘я, моўны саюз, моўны тып. 

51.Класы тыпалагiчных падабенстваў: тыпалагiчная заканамернасць, моўны 

тып, лiнгвiстычная унiверсалiя. Асноўныя накiрункi тыпалагiчных 

даследаванняў: тыпалагiчныя класiфiкацыi; характаралогiя моў; пошукi 

унiверсалiй; параўнальныя i кантрастыўныя даследаваннi. 

52.Прынцыпы сiстэматызацыi унiверсалiй: iндуктыўныя / дэдуктыўныя; 

абсалютныя / статыстычныя; простыя / iмплiкацыйныя; моўныя / маўленчыя; 

статычныя / дыяхранiчныя; унiверсалii, якiя датычаць асобных узроўняў 

мовы. 

53.Фанетыка-фаналагiчная тыпалогiя моў. Распаўсюджаныя i рэдкiя класы 

гукаў. Тыпы гукавых ланцужкоў i складоў. Фанетыка-фаналагiчныя 

унiверсалii. 

54.Сiнтаксiс як аб‘ект тыпалогii. Кантэнсiўная тыпалогiя. Тыпалогiя парадку 

слоў ў сказах i сiнтагмах. Сiнтаксiчныя унiверсалii. 
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55.Лексiчная тыпалогiя. Прыметы, значымыя для тыпалогii лексiчных сiстэм. 

Лексiчныя i лексiка-семантычныя унiверсалii.  

56.Унутрымоўныя мова як складанадынамiчная сiстэма; маўленчае 

вар‘iраванне) i пазамоўныя сацыяльныя i псiхалагiчныя) фактары ў гiсторыi 

моў.  

57.Моўныя антыномii як пастаянныя ўнутраныя фактары змен у мове. 

58.Тыпы моўных змен, прынцыпы iх класiфiкацыi. Тэмпы моўных змен. Змены 

ў фанетыцы, граматыцы, лексiцы мовы. Каардынацыя змен на розных 

узроўнях мовы. 

59.Узаемаўплыў памiж мовамi як галоўны фактар моўнай эвалюцыi. Моўны 

кантакт. Дывергенцыя i канвергенцыя моў. Субстрат, суперстрат, адстрат. 

60.Своеасаблiвасць мовы на розных ступенях сацыяльнай гiсторыi народа. 

Дыяхранiчныя унiверсалii. Аб‘екты свядомага ўздзеяння грамадства на 

развiццѐ мовы i межы такога ўздзеяння. 
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КАМП’ЮТАРНЫЯ ТЭСТЫ 

 
ЗНАКАВАЯ (СЕМIЯТЫЧНАЯ) КАНЦЭПЦЫЯ МОВЫ 

 

Выберыце ўласцівасць (уласцівасці) знакавых сістэм.  

1. немагчымыя сістэмы з аднаго знака 

2. знакавыя сістэмы ўзніклі пасля таго, як вынайшлі пісьменнасць 

3. адсутнасць знака можа ў сістэме мець функцыю знака 

4. колькасць знакаў у сістэме не можа перавышаць 10000 

 

Выберыце ўласцівасці знакавых сістэм.  

1. элемент, які заўсѐды суправаджае нейкі іншы элемент і самастойна не выкарыстоўваецца, не 

з‘яўляецца знакам 

2. змястоўнасць знака адваротна прапарцыянальная яго параўнальнай частаце адносна іншых знакаў 

той жа сістэмы 

3. у сістэме абавязковы нулявы знак 

4. знакавыя сістэмы ствараюць людзі 

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 

1Г2А3Б4В. 

1. Дарожныя знакі А. аптычная штучная семiѐтыка 

2. Званкі ў тэатры Б. аптычная бiялагiчная (прыроджаная) семiѐтыка 

3. Мурчанне кошкі В. семiѐтыка, у якой план выражэння ўспрымаецца пры дапамозе па-

чуцця дотыку  

4. Танец пчол Г. слыхавая штучная семiѐтыка 

5. Азбука Брэаля Д. слыхавая бiялагiчная (прыроджаная) семiѐтыка 

6. Мова Е. семiѐтыка, больш складаная, чым мова   

7. Абрад Ж. натуральная другасная шматузроўневая семіѐтыка 

 

Выберыце імя вучонага, які зрабіў уклад у развіццѐ семіѐтыкі.  

1. Ч. Пірс 

2. В. У. Вінаградаў 

3. Л. У. Шчэрба 

4 Я. Ф. Карскі 

 

Выберыце імя вучонага, які зрабіў уклад у развіццѐ семіѐтыкі.  

1. Ш.Балі 

2. Э. Сэпір 

3. Ф. дэ Сасюр 

4. С. І. Ожагаў 

 

Выберыце правільнае азначэнне знака.  

1. графічнае аблічча слова 

2. матэрыяльны аб‘ект, які людзі выкарыстоўваюць у гутарцы 

3. пачуццѐва ўспрымальны прадмет, з‘ява, прыкмета, якая выступае як прадстаўнік іншага прадмета, 

з‘явы, прыкметы ці выкарыстоўваецца для перадачы, перапрацоўкі і перадачы інфармацыі 

 

Выберыце правільнае азначэнне знака.  

1. матэрыяльна-ідэальнае ўтварэнне, якое замяшчае пэўную з‘яву рэчаіснасці і служыць для перадачы 

інфармацыі 

2. гукавая абалонка слова 

3. хмары на небе 

 

Выберыце ўласцівасці знака.  

1. наяўнасць плана выражэння 

2. наяўнасць плана зместу 
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3. сістэмнасць (знак абумоўлены сістэмай) 

4. шырокая распаўсюджанасць 

 

Выберыце ўласцівасці знака.  

1. наяўнасць плана зместу 

2. сціслая форма 

3. канвенцыянальнасць 

4. узнаўляльнасць 

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 

1Г2А3Б4В. 

1. сінтактыка 

2. семантыка 

3. сігматыка 

4. прагматыка 

а. адносіны паміж знакам і пазамоўнай рэчаіснасцю 

б. адносіны паміж знакам і яго карыстальнікамі 

в. адносіны паміж знакамі пры ўтварэнні знакаў больш высокага ўзроўню 

г. адносіны паміж знакамі ў сістэме мовы 

 

Выберыце тып знакаў, які можна растлумачыць так: “Знак, створаны на аснове падабенства 

формы і зместу”.  

1. знакі-сімвалы 

2. знакі-індэксы 

3. знакі-іконы (копіі) 

4. знакі-меткі 

 

Выберыце найменні з семіятычнага трохкутніка.  

1. мова 

2. суб‘ект 

3. сігнал 

4. план выражэння знака 

 

Выберыце знакі-сімвалы.  

1. кубак на стале 

2. слова Радзіма 

3. партрэт, намаляваны алоўкам 

4. слова жук 

 

Выберыце знакі-індэксы.  

1. слова Бацькаўшчына 

2. слова мяўкаць 

3. інтанацыя пытання 

4. выклічнік ах! 

 

Выберыце тып знакаў, які можна растлумачыць так: “Знак, створаны на аснове сумежнасці 

формы і зместу”.  

1. знакі-індэксы 

2. знакі-сімвалы 

3. знакі-іконы 

 

На рэлігійнай установе вы бачыце знак . Да якога тыпу знакаў ѐн належыць? 

1. ікона 

2. індэкс 

3. сімвал 

 

На трансфарматарнай будцы вы бачыце знак . Да якога тыпу знакаў ѐн належыць? 

1. ікона 

2. індэкс 

3. сімвал 

 

Выберыце знакі-індэксы.  
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1. слова манах 

2. інтанацыя 

3. выклічнік 

4. цiк-так (перадача гуку гадзінніка) 

 

Якія прыкметы характарызуюць мову як знакавую сістэму? 

1. першасная 

2. другасная 

3. імавернасная 

4. дэтэрмінаваная 

 

Якія прыкметы характарызуюць мову як знакавую сістэму? 

1. складаная 

2. простая 

3. штучная 

4. натуральная 

 

Выберыце адзінкі, якая з’яўляецца знакам (не ў пэўнай сітуацыі, не як выключэнне, а 

тыповым знакам).  

1. фанемы 

2. гукі 

3. адкрытыя слогі 

4. закрытыя слогі 

5. марфемы 

6. словы 

 

 

МОВА I МАЎЛЕННЕ 

 

Выберыце правільную дэфініцыю мовы. 

1. словы, літары, гукі, якія ведаюць людзі 

2. сістэма знакаў, якая выкарыстоўваецца для зносін, перадачы інфармацыі  

3. правільнага адказу няма  

 

Выберыце ўласцівасці мовы ў адрозненне ад маўлення. 

1. ідэальная 

2. матэрыяльная  

3. сацыяльная  

4. абстрактная  

 

Выберыце ўласцівасці маўлення ў адрозненне ад мовы. 

1. дынамічнае  

2. матэрыяльнае 

3. кансерватыўнае  

4. лінейнае 

 

Выберыце ўласцівасці мовы ў адрозненне ад маўлення.  
1. індывідуальная 

2. матэрыяльная  

3. сацыяльная  

4. кансерватыўная  

5. зменлівая 

 

Выберыце ўласцівасці маўлення ў адрозненне ад мовы. 

1. дынамічнае  

2. матэрыяльнае  

3. кансерватыўнае  

4. абстрактнае  
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5. патэнцыяльнае 

 

Вызначце, якая функцыя мовы рэалізуецца ў наступным выказванні. 

Папутнік-трыпутнік, Ты стаіш пры дарозе, Бачыш старога й малога – Пакажы мне майго мілога. 

1. магічная  

2. фатычная  

3. пазнавальная  

4. камунікатыўная  

5. намінатыўная 

6. няма правільнага адказу 

 

Вызначце, якая функцыя мовы рэалізуецца ў наступным выказванні: «Мінск» (шыльда на 

пабудове вакзала). 

1. няма правільнага адказу 

2. рэгулятыўная  

3. магічная  

4. фатычная  

5. пазнавальная  

6. намінатыўная 

 

Вызначце, якая функцыя мовы рэалізуецца ў наступным выказванні: Падрыхтуйце праязныя 

білеты для праверкі (аб'ява ў аўтобусе). 
1. магічная  

2. няма правільнага адказу 

3. фатычная 

4. рэгулятыўная  

5. пазнавальная 

 

Вызначце, якая функцыя мовы рэалізуецца ў наступным дыялогу з повесці У.Вайновіча 

"Жыццѐ і незвычайная прыгоды салдата Iвана Чонкіна»? 

Помолчали. Потом Чонкин посмотрел на ясное небо и сказал: 

– Сегодня, видать по всему, будет вѐдро. 

– Будет вѐдро, если не будет дождя, – сказал Лѐша. 

– Без туч дождя не бывает, – заметил Чонкни. 

– А бывает и так, что и тучи есть, а дождя всѐ равно нету.  

– Бывает и так, – согласился Лѐша. 

На этом они и расстались. 

1. няма правільнага адказу 

2. этнічная  

3. пазнавальная  

4. магічная  

5. фатычная  

6. намінатыўная 

 

Выберыце кампаненты камунікатыўнага акта па Р. Якабсону. 

1. адрасат  

2. код  

3. прылада  

4. задума 

5. няма правільнага адказу  

 

Калі слоўнікі папаўняюцца неалагізмамі, калі людзі пачынаюць актыўна выкарыстоўваць 

неалагізмы, то пры гэтым…  

1. Код павялічваецца.  

2. Код скарачаецца.  

3. Тэкст павялічваецца.  

4. Тэкст скарачаецца.  

5. Даўжыня кода і даўжыня тэксту не змяняецца.  
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6. Правільнага адказу няма. 

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе 

1Г2А3Б4В. 

1. маўленчая дзейнасць 

2. мова  

3. тэкст 

А. сістэма адзінак і правіл іх спалучэння, вылучаная з захаваных у 

свядомасці тэкстаў 

Б. зносіны двух камунікантаў, падчас якіх ажыццяўляецца працэс 

перадачы інфармацыі 

В. зафіксаванае вытворнае генерацыі і разумення маўлення 

 

Выберыце правільны варыянт. 

1. Мова – гэта тэкст, маўленне – гэта код.  

2. Мова – гэта код. Маўленне – гэта тэкст.  

3. Мова і маўленне – гэта код. Зносіны – гэта тэкст.  

4. Мова і маўленне – гэта тэкст. Алфавіт – гэта тэкст.  

5. Правільнага адказу няма.  

 

Выберыце адзінкі маўлення. 

1. структурная схема сказа  

2. фон  

3. гук  

4. марфема  

5. славаформа 

 

 

МОВА I ГРАМАДСТВА 

 

Мова з'яўляецца класавай формай грамадскай свядомасцi. 

1. Так. 

2. Не. 

 

Народаў свету менш, чым розных моў. 

1. Так. 

2. Не. 

 

Падзел чалавецтва на расы не мае  адносiн да генеалагiчнай класiфiкацыi моў. 

1. Так.  

2. Не. 

 

Мова – абавязковая прыкмета этнасу. 

1. Так. 

2. Не.  

 

Што такое літаратурная мова?  

1. мова ў яе пісьмовай форме 

2. мова найбольш адукаванай часткі грамадства 

3. нармалізаваная форма агульнанароднай мовы 

4. мова, якая выкарыстоўваецца ў афіцыйных зносінах 

5. разнавіднасць агульнанароднай мовы, заснаваная на цэнтральным дыялекце 

6. кніжны варыянт агульнанароднай мовы  

 

Выберыце формы існавання, якія належаць літаратурнай мове. 

1. кайнэ    

2. тэрытарыяльн дыялект 

3. сацыяльны дыялект    

4. прастамоўе 

5. арго    

6. прафесіянальны жаргон 
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Выберыце адрозныя прыкметы літаратурнай мовы. 

1. галосных пярэдняга раду не болей двух 

2. абавязковасць нормы для ўсіх моўцаў на дадзенай мове  

3. абслугоўвае ўсе сферы чалавечай дзейнасці і мае розныя функцыянальныя стылі 

4. характарызуецца сацыяльным прэстыжам і служыць аўтарытэтам  

5. выкарыстоўваецца ў цэнтральным рэгіѐне краіны 

6. правільнага адказу няма 

 

Якія з прыведзеных думак ісцінныя? 

1. Не ў кожнага народа ѐсць свая асобная самастойная літаратурная мова. 

2. Кожны народ мае сваю асобную самастойную літаратурную мову.  

3. Калі ў народа няма сваѐй уласнай літаратурнай мовы, то ѐн існаваць не можа.  

4. Суадносіны "адзін народ – адна мова" абавязковыя для ўсіх моў свету.  

5. Правільнага адказу няма. 

 

Выберыце фактары, якія ўплываюць на тыпалагічную своеасаблівасць літаратурных моў. 

1. «узрост» літаратурнай мовы, час яе нармавання 

2. лінгвістычныя ідэалы нацыянальна-моўнага адраджэння 

3. мова і стыль мастацкай літаратуры часоў фарміравання літаратурнай мовы 

4. геаграфічнае становішча асноўнай масы носьбітаў дадзенай літаратурнай мовы 

5. правільнага адказу няма 

 

 

НАРОДЫ СВЕТУ  I  МОЎНЫЯ СIТУАЦЫI 

 

Дэфініцыя якога тэрміна прыводзіцца ніжэй? 

Функцыянальны тып мовы, які выкарыстоўваецца ў якасці асноўнага сродку штодзѐнных зносін, з 

шырокім дыяпазонам камінікатыўны сфер ва ўмовах сацыяльных кантактаў паміж носьбітамі 

розных дыялектаў. 

1. крэольская мова 

2. унутранае маўленне  

3. правільнага адказу няма  

4. кайнэ  

5. арго  

6. мова-рэцыпіент 

 

Дэфініцыя якога тэрміна прыводзіцца ніжэй? 

Адначасовае існаванне ў грамадстве дзвюх моў ці дзвюх форм адной мовы, якія прымяняюца ў розных 

функцыянальных сферах, калі адна з моў (адна з форм) ацэньваецца як больш прэстыжная 

("высокая"). 

1. дыгласія 

2. двухмоўе 

3. білінгвізм 

4. інтэферэнцыя 

5. дыскурс 

6. субкультура 

7. правільнага адказу няма 

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе 

1Г2А3Б4В. 

1. Федэралiзм, сепаратызм, апартэiд, шавiнiзм, се-

грэгацыя, этнамоўная дыскрымiнацыя, карэнiзацыя 

А. Стратэгii унiтарнай моўнай палiтыкi 

2. Унiтарызм, iнтэрнацыяналiзм, ―плавiльны кацѐл‖, 

мультыкультуралiзм, мультылiнгвiзм, этнамоўны 

плюралiзм, постэтнiзм 

Б. Стратэгii моўнай палiтыкi, накiраваныя на 

нацыянальную адасобленасць 
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З дапамогай дадзеных ніжэй тэрмінаў ахарактэрызуйце моўную сiтуацыю ў  наступных краiнах 

цi соцыумах. Адказ запішыце ў выглядзе: 1А2Д3I4К. 
1. сучасная Рэспублiка Беларусь 

2. сучасная Рэспублiка Лiтва  

3. Вялiкае княства Лiтоўскае ў ХVI ст. 

4. сучасная  аўтаномная рэспублiка 

Татарстан 

 

А. аднамоўная збалансаваная 

Б. аднамоўная незбалансаваная 

В. двухмоўная збалансаваная 

Г. двухмоўная (цi трох-, чатырохмоўная) незбалансаваная 

Д. блiзкароднаснае незбалансаванае двухмоўе 

Е. неблiзкароднаснае  збалансаванае двухмоўе 

Ж. двухмоўе нероднасных моў  

З. незбалансаванае двухмоўе з роўным юрыдычным статусам моў 

I. незбалансаванае двухмоўе з няроўным юрыдычным статусам моў 

К. незбалансаванае двухмоўе з роўным юрыдычным статусам моў i 

няроўным прэстыжам моў. 

 

 

Выберыце характарыстыкі, якія адпавядаюць моўнай сітуацыі на астравах Фіджы.  

На астравах Фіджы па Канстытуцыі 1997 года фіджыйская мова мае статус афіцыйнай мовы 

поруч з англійскай і хіндустані. Акрамя трох афіцыйнных моў на Фіджы гавораць на многіх іншых 

мовах. Некаторыя фіджыйскія дыялекты, асабліва на захадзе краіны, істотна адрозніваюцца ад 

афіцыйнай стандартнай Бау і лічыліся б асобнымі мовамі, калі б мелі граматыку і літаратуру. 

Многія фіджыйцы гавораць на тамільскай мове; некаторыя невялікія суполкі – на біхарскай, 

бенгальскай і іншых мовах. На востраве Ротума выкарыстоўваецца ратуманская мова, якая 

належыць да палінэзійскіх моў.  

1. аднакампанентная 

2. шматкампанентная 

3. аднамоўная 

4. шматмоўная 

5. дэмаграфічна раўнаважная 

6. дэмаграфічна нераўнаважная 

7. збалансаваная  

8. незбалансаваная 

9. блізкароднаснае шматмоўе 

10. неблізкароднаснае шматмоўе 

11. няроднаснае шматмоўе 

 

Выберыце характарыстыкі, якія адпавядаюць моўнай сітуацыі ў Канадзе. 

Канада — афіцыйна двухмоўная краіна. З 7 ліпеня 1969 па Законе аб афіцыйных мовах англійская і 

французская мовы маюць роўны статус у парламенце, у федэральным судзе і дзяржаўных 

установах. Англійская мова з'яўляецца роднай для 59,7 % насельніцтва, французская — для 23,2 %. 

98,5 % канадцаў валюдаюць хоць адной з афіцыйных моў (толькі па-англійску гавораць 67,5 %, 

толькі па-французску – 13,3 %, абедзвюма мовамі валюдаюць 17,7 %). 

1. аднамоўная 

2. шматмоўная 

3. дэмаграфічна раўнаважная 

4. дэмаграфічна нераўнаважная 

5. тоесны юрдычны статус моў 

6. розны юрдычны статус моў 

7. збалансаваная 

8. незбалансаваная 

9. блізкароднаснае шматмоўе 

10. неблізкароднаснае шматмоўе 

11. няроднаснае шматмоўе 

12. дыгласія 

13. недыглоснае двухмоўе 

 

Выберыце характарыстыкі, якія адпавядаюць моўнай сітуацыі ў Iрландыі. 

Iрландская мова з'яўляецца першай афіцыйнай мовай Рэспублікі Iрландыя. Урад Iрландыі імкнецца 

замяніць англійскую мову ірландскай. Па дадзеных перапісу 2002 года, толькі каля палутара мільѐнаў 

iрландцаў з 3,7 млн. гавораць па-ірландску; колькасць тых, хто гаворыць свабодна, складае толькі 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0
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каля 260 тыс., а колькасць тых, хто карыстаецца ірландскай мовай у штодзѐнным жыцці, яшчэ 

меншая.  

1. аднамоўная 

2. шматмоўная 

3. дэмаграфічна раўнаважная 

4. дэмаграфічна нераўнаважная 

5. тоесны юрдычны статус моў 

6. розны юрдычны статус моў 

7. збалансаваная 

8. незбалансаваная 

9. блізкароднаснае шматмоўе 

10. неблізкароднаснае шматмоўе 

11. няроднаснае шматмоўе 

12. дыгласія 

13. недыглоснае двухмоўе 

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 1Г2А. 

1. лінгва франка  

2. пазіграфiя  

3. кайнэ 

4.эсперанта 

5.валапюк 

6. піджын 

7. крэольскія мовы 

8. універсальная дзесяцiрычная класіфікацыя 

9. мовы праграмавання  

а. мовы-пасярэдніцы натуральнага 

паходжання 

б. штучныя мовы-пасярэдніцы 

в. спецыялізаваныя мовы 

 

Сло́віа — мова, створаная для моўцаў на мовах славянскай групы, зразумелая без дадатковага 

вывучэння.  Стваральнік словіа – лінгвіст Марк Гучко. Граматыка словіа лагічная, простая і не мае 

выключэнняў. Лексіка складаецца з агульнаславянскіх слоў.  

Словіа – гэта: 

1. мова-пасярэдніца натуральнага паходжання 

2. штучная мова-пасярэдніца 

3. спецыялізаваная штучная мова 

 

Фармальная знакавая сістэма, прызначаная для апісання алгарытмаў у форме, зручнай для 

выканаўцы (напрыклад, камп'ютара), - гэта: 

1. мова-пасярэдніца натуральнага паходжання 

2. штучная мова-пасярэдніца 

3. спецыялізаваная штучная мова 

 

У шматмоўнай Рэспубліцы Малі пашыраная мова бамана (бамбара), наддыялектная форма, якой 

склалася як сталічная мова горада Бамака.  

Бамана – гэта: 

1. піджын 

2. кайнэ 

 

Біслама (Bislama) – гэта мова, якая ўтварылася на базе англійскай (пераважна), французскай і 

меланэзійскай моў. Адна з афіцыйных моў Вануату, мова міжнацыянальных зносін прыкладна для 

200 тыс. жыхароў Вануату (больш ста народаў). Колькасць моўцаў на бісламе як на роднай мове –

6200 чал., у асноўным, у сталіцы Порт-Віла і ў горадзе Луганвіле.  

Біслама – гэта: 

1. піджын 

2. кайнэ 

3. крэольская мова 

 

 

МОВА  ЯК  ГIСТАРЫЧНА  ЗМЕНЛIВАЯ   З’ЯВА 
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Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 

1Г2А3Б4В. 

1. Субстрат А. наслаенне чужых рыс на спрадвечную аснову мясцовай мовы 

2. Суперстрат Б. сукупнасць рыс моўнай сістэмы – вынік уплыву адной мовы на іншую 

ва ўмовах доўгачасовага кантакту, праслойка паміж дзвюма самастойнымі 

мовамі  

3. Адстрат В. агульны "продак" роднасных моў, у якія ѐн паступова ператварыўся ў 

працэсе дзвюх ці больш розных эвалюцый  

4. Прамова  

(мова-основа) 

Г. сляды мовы карэнага насельніцтва, якую выцесніла з ужывання мова 

прышэльцаў 

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 1Г2А. 

1. Дывергенцыя А. распад адзінай мовы на дзве ці некалькі адрозных між сабой 

роднасных моў 

2. Канвергенцыя Б. збліжэнне розных моў, якое можа прывесці да замены дзвюх ці 

некалькіх моў адной 

 

Утварэнне рускай, беларускай і ўкраінскай моў на аснове старажытнарускай – гэта: 

1. дывергенцыя 

2. канвергенцыя 

 

Утварэнне французскай, італьянскай, іспанскай, румынскай моў ад мясцовых пад уплывам 

лаціны – гэта: 

1. дывергенцыя 

2. канвергенцыя 

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 1Г2А.69.  

1. дыференцыяцыя 

2. дывергенцыя 

3. канвергенцыя 

4. інтэграцыя 

а. разыходжанне роднасных моў і дыялектаў 

б. збліжэнне моў у выніку доўгатэрміновых кантактаў 

в. распадзенне прамовы на спадчынныя мовы 

г. зліянне моў у адну мову 

 

У выніку рымскага заваявання перайшло на лацінскую мову карэннае кельцкае (гальскае) 

насельніцтва сучаснай Францыі і карэннае іберыйскае насельніцтва Iспаніі. На гэтай глебе 

ўтварыліся сучасная французская і іспанская мовы, якія працягваюць не традыцыі мясцовых кельцкіх 

і іберыйскіх гаворак, а традыцыю лаціны.  

Кельцкія гаворкі – гэта: 

1. субстрат 

2. суперстрат 

3. адстрат 

 

 

СТРУКТУРНАЯ І САЦЫЯЛЬНАЯ ТЫПАЛОГIЯ МОЎ. ЛIНГВIСТЫКА 

УНIВЕРСАЛIЙ  

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 

1Г2А3Б4В. 

1. Моўны саюз  А. сукупнасць роднасных між сабой моў 

2. Моўная сям'я  Б. няроднасныя (ці няблізкароднасныя) мовы, якія набылі 

падобныя рысы ў выніку доўгатэрміновых кантактаў  

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 

1Г2А3Б4В. 

1. Арэальная класіфікацыя моў А. заснавана на генетычным прынцыпе, г. зн. на 

прынцыпе роднасці 

2. Генеалагічная класіфікацыя моў  Б. заснавана на падабенстве, абумоўленым адзінствам 

чалавецкай прыроды і мовы чалавека  
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3. Тыпалагічная класіфікацыя моў В. заснавана на вызначэнні аб'ѐму і структуры 

камунікацыі на той ці іншай мове  

4. Сацыялінгвістычная (функцыя-

нальная) класіфікацыя моў 

Г. заснавана на падабенствах, якія развіліся ў выніку 

кантактаў, на вылучэнні моўных саюзаў  

 

Выберыце правільную дэфініцыю. Аналітычныя мовы – гэта мовы, у якіх: 
1. лексічнае і граматычнае значэнні імкнуцца быць выражанымі ў адным слове  

2. лексічнае і граматычнае значэнні імкнуцца быць выражанымі ў розных словах 

 

Мовы, дзе граматычнае і лексічнае значэнні выражаюцца пераважна ў адной славаформе: 

1. аналітычныя 

2. сінтэтычныя 

3. аглютынатыўныя 

 

Мовы, у якіх кожны афікс выражае пераважна адно значэнне і выразна праведзены 

марфемныя межы: 

1. аналітычныя 

2. сінтэтычныя 

3. аглютынатыўныя 

 

Выберыце ўласцівасці фузійных моў. 

1. Карані без афіксаў звычайна не ўжываюцца. 

2. Пашыраны чаргаванні на марфемным шве. 

3. Кожны афікс звычайна выражае адно граматычнае значэнне. 

4. Кожны афікс звычайна выражае некалькі граматычных значэнняў. 

 

Выберыце ўласцівасці аглютынатыўных моў. 

1. Пры далучэнні афікса корань не змяняецца. 

2. Пры далучэнні афікса корань змяняецца. 

3. Кожны афікс звычайна выражае адно граматычнае значэнне. 

4. Адно і тое граматычнае значэнне выражаецца рознымі сінанімічнымі афіксамі. 

 

Вызначце найбольш аглютынатыўныя марфемы: Падымайся з нізін, сакаліна сям’я. 

1. -ся  

2. Ø  

3. -а 

 

Выберыце марфемна-марфалагічныя універсаліі. 

1. У кожнай мове ѐсць катэгорыя трывання. 

2. Каранѐвая марфема заўсѐды матэрыяльна выражаная. 

3. У кожнай мове ѐсць апазіцыя адкрытых і закрытых галосных. 

4. Ва ўсіх мовах ѐсць займеннікі. 

 

Выберыце фанетыка-фаналагічныя універсаліі. 

1. Ва ўсіх мовах ѐсць граматычны разрад ―лічэбнікі‖. 

2. Каранѐвыя марфемы ў сярэднім некарацейшыя за некаранѐвыя. 

3. Колькасць фанем у мовах свету ад 10 да 81. 

4. Самая распаўсюджаная ў мовах свету дзеяслоўная катэгорыя – гэта катэгорыя часу. 

 

Устанавіце адпаведнасць паміж левай і правай часткамі. Адказ запішыце ў выглядзе: 1Г2А. 

1. ізалюючая мова 

2. полісінтэтычная мова 

а. мова, у якой сказ імкнецца ператварыцца ў адно слова  

б. мова, якая карыстаецца каранямі як словамі, не ўтвараючы 

складаных спалучэнняў з афіксамі  

 

Прыклад з чукоцкай мовы: Təmeyŋəlevtpəγtərkən (t-ə-meyŋ-ə-levt-pəγt-ə-rkən) ‗Мне моцна баліць 

галава‘. У адным слове пяць марфем, тры з якіх каранѐвыя.  

Чукоцкая – гэта: 

1. изалюючая (аморфная) мова 
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2. полісінтэтычная (інкарпаруючая) мова 

 

 У беларускім слове хатам флексія -ам нясе адначасова значэнні давальнага склону і множнага ліку; 

у лацінскім omnibus ‗усім‘ флексія -ibus нясе адначасова значэнні давальнага і адкладальнага склонаў 

і множнага ліку.  

Беларуская і лацінская – гэта: 

1. фузійныя (флектыўныя) мовы 

2. аглютынатыўныя мовы 

 

У кіргізскам слове досторума ‗маім сябрам‘ дос ‗сябар‘, -тор- фармант множнага ліку, -ум- 

прыналежны фармант ‗мой‘, -а фармант давальнага склону; у венгерскам слове kertjeimben ‗у маіх 

садах‘ kert ‗сад‘, -jeim- прыналежны фармант ‗мой‘, -i- фармант множнага ліку, -ben фармант 

меcнага склону.  

Кіргізская і венгерская – гэта: 

1. фузійныя (флектыўныя) мовы 

2. аглютынатыўныя мовы 

 

 

МОВА I СВЯДОМАСЦЬ. РОЛЯ МОВЫ Ў ПАЗНАННI. БIЛIНГВIЗМ I IНТЭРФЕРЭНЦЫЯ 

МОЎ. МАЎЛЕНЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БIЛIНГВА 

 

Мысленне бывае вербальнае і невербальнае. 

1. Так. 

2. Не. 

 

Адзначце прыкметы, iстотныя для псiхалiнгвiстычнай класiфiкацыi бiлiнгвiзму.  

1. аўтаномны – сумешчаны 

2. жывы – мѐртвы 

3. сiметрычны – асiметрычны 

4. натуральны – штучны 

Якая з прыведзеных пар слоў называецца “ілжывыя сябры перакладчыка”?  

1. бел. дыван –  рус. диван 

2. бел. дыван –  рус. кровать 

3. бел. дыван – рус. мебель 

 

Прыклад Она ему тлумачит, тлумачит – гэта:  

1. унутранае маўленне    

2. гаплалогія    

3. правільнага адказу няма 

4. інтэрферэнцыя  

5. дыгласія 

 

Калі ў тэксце на адной мове назіраюцца фанетчныя з'явы другой, то гэта: 

1. дыгласія 

2. гаплалогія 

3. метанімія 

4. інтэрферэнцыя 
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