
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

із дисципліни «Прикладна лінгвістика (Загальна та прикладна семантика) 

для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» 

«Загальна семантика: історія розвитку, коло проблем та вектори 

дослідження» 

1. Семантика – це: 

а) наука, що досліджує властивості знаків і знакових систем (природних і 

штучних мов); 

б) лінгвістична дисципліна, що вивчає план змісту мови в цілому, 

значення різноманітних мовних одиниць; 

в) наукова дисципліна, що розвивається на перетині мовознавства, соціології, 

соціальної психології та етнології; 

г) наука про взаємозв'язки мови і мислення, вплив мови на психічний розвиток 

людини. 

2. Предметом вивчення семантики є: 

а) значна кількість мовних об’єктів; 

б) психологічний стан індивіда; 

в) мова в аспекті соціальної диференціації; 

г) мовна свідомість. 

3. Скільки етапів розвитку семантики виокремлюють лінгвоісторіографи: 

а) 5; 

б) 3; 

в) 7; 

г) 4. 

4. Лексема – це: 

а) сукупність усіх форм і значень слова; 

б) один з видів мовної свідомості; 

в) метод дослідження; 

г) наукова дисципліна; 

д) сукупність фразеологізмів. 

5. Який метод семантичних досліджень є найефективнішим для дослідження 

змістового аспекту значеннєвих одиниць мови: 

а) метод семантичного диференціала; 

б) метод анкетування; 

в) метод семантичних відмінків; 



г) метод компонентного аналізу; 

д) метод семантичного радикалу. 

6. … – це мінімальний компонент елементарного значення, або семеми, 

гранична одиниця плану змісту. (Сема) 

7. … – узагальнений чуттєвий (рецепторний) образ ряду однотипних 

матеріальних об’єктів. (Денотат) 

8. … – додатковий компонент значення мовної одиниці, що доповнює її 

предметно-логічний зміст суб’єктивними відтінками оцінки, емоційності. 

(Конотат) 

9. … – об'єкт позамовної дійсності, який має на увазі мовець, коли вимовляє 

певний мовленнєвий відрізок. (Референт) 

10. …  – здатність приєднувати до себе інше категорійно цілком визначене 

повнозначне слово. (Валентність)  

11. Встановіть відповідність між етапом розвитку семантики і його 

характеристикою: 

1. Перший етап 

2. Другий етап 

3. Третій етап 

4. Четвертий етап 

а) ґрунтувався на зближенні лінгвістичної семантики з логікою й філософією в 

ракурсі позитивізму; 3 

б) пов’язаний з еволюційно-психологічними ідеями гумбольдтіанців; 1 

в) впровадженням до лінгвістичної семантики принципів порівняльно-

історичних досліджень; 2 

г) розгалуження інтересів семантичних досліджень у різних напрямах. 4 

12. Встановіть відповідність між семантичним терміном і його визначенням: 

1. Архісема 

2. Слово 

3. Семантична мережа 

4. Семема 

а) конкретний прояв лексеми, реалізований в граматичній формі в процесі 

мовлення; 2 



б) система знань, що має певний смисл у вигляді цілісного образа мережі, вузли 

якої відповідають поняттям й об’єктам, а дуги – відносинам між об’єктами; 3 

в) відображає загальний зміст усього класу одиниць без урахування тих 

семантичних ознак, за якими вони протиставляються; 1 

г) формально-змістова лексична одиниця, яка є реалізацією лексеми у процесі 

мовлення. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Лінгвістична семантика як теорія моделювання механізму осмислення 

значення мовних одиниць» 

1. Скільки етапів розвитку лінгвістичної семантики виокремлюють 

лінгвоісторіографи? 

а) два; 

б) чотири; 

в) п’ять; 

г) сім. 

2. Що таке ієрархічні відношення?  

а) це відношення структурно простіших одиниць до складніших: фонеми до      

морфеми, морфеми до лексеми, лексеми до речення;  

б) рівнів мовної системи, встановлює об'єктивні зв'язки й відношення між 

явищами дійсності та їх сприйманням особистістю;  

в) це термін, що позначає обсяг слова-поняття, тобто сукупність що 

позначаються даними поняттям предметів;  

г) вивчає окремі мови або групу споріднених мов – слов'янські, германські, 

романські, балтійські тощо. 

3. На думку О. Леонтьева, значення – це:  

а) узагальнене відображення дійсності, що стало частиною моєї свідомості; 

б) це відображення дійсності залежно від мотивів, інтенції комуніканта; 

в) це термін, що позначає зміст слова-поняття, тобто сукупність мислимих ознак 

позначається цим поняттям предмета;  

г) це термін, що позначає обсяг слова-поняття, тобто сукупність що 

позначаються даними поняттям предметів. 

4. Семіотично-реляційний аспект орієнтує дефініцію значення на: 

а) відсутність прямого вияву; 

б) його зв’язок із мисленням й інтеріоризованою дійсністю; 

в) план змісту мови, значення та смисл її одиниць; 

г) на предмети реального світу. 

   

5. Гносеологічний аспект значення: 

а) пов’язує значення зі сферою уявлень, ідей, думок, понять як результатів 

інтеріоризації світу носіями певної мови; 

б) пов’язує значення з акустичним образом мовного знака; 

в) аспект орієнтує дефініцію значення на його зв’язок із мисленням й 

інтеріоризованою дійсністю; 

г) ототожнює значення з інформаційною функцією мовних одиниць. 

 



6. … - це парні категорії семантики, що позначають сенс і значення мовного 

вираження. (Інтенсіонал і екстенсіонал)   

7. … є розділом мовознавства, що вивчає план змісту мови, значення та смисл її 

одиниць умові й мовленні. (Лінгвістична семантика) 

8. … це термін, що позначає зміст слова-поняття, тобто сукупність мислимих 

ознак позначається цим поняттям предмета. (Інтенсіонал) 

9. … це термін, що позначає обсяг слова-поняття, тобто сукупність що 

позначаються даними поняттям предметів. (Екстенсіонал) 

10. … це відображення дійсності залежно від мотивів, інтенції комуніканта. 

(Особистий смисл) 

   

11. Встановіть відповідність: 

  1. Денотат 

  2. Конотат 

  3. Сигніфікат 

  4. Референт 

   

а) поняттєвий, мисленнєвий, вербальний опис денотата, сукупність ознак цього 

класу; 3 

б) об'єкт позамовної дійсності, який має на увазі мовець, коли вимовляє певний 

мовленнєвий відрізок; 4 

в) додатковий компонент значення мовної одиниці, що доповнює її предметно-

логічний зміст суб’єктивними відтінками оцінки, емоційності, експресивності і 

т. д.; 2   

г) узагальнений чуттєвий (рецепторний) образ ряду однотипних матеріальних 

об’єктів.  1 

   

12. Встановіть відповідність: 

   1. Психологічний аспект – 

   2. реляційний аспект – 

   3. енциклопедидчий аспект – 

   4. інформаційний аспект –  

     

а) пов’язує значення з акустичним образом мовного знака ( згідно Ф. де 

Соссуром); 1  

б) ототожнює значення з інформаційною функцією мовних одиниць; 4 

   

в) розмежовує мовний статус значення й енциклопедичне знання; 3 

   

г) значення трактується як складне психічне явище, що має дві сторони – 

індивідуальний зміст і колективний досвід. 2 



 

«Семантичні відношення. Семантичні ролі» 

1. Найменший елемент мови, найдрібніша мовна категорія не існують 

самостійно, а перебувають у: 

а) різного типу зв'язках і відношеннях 

б) позасистемному просторі 

в) тимчасовій взаємодії одне з одним 

г) непостійній залежності від змін мовної системи 

2. Типовими для речення вважаються: 

а) прагматичні відношення 

б) функціональні відношення 

в) предикативні відношення 

г) синтагматичні відношення 

3. Прикладом прагматичних відношень у мовній системі є: 

а) гіпоніми і гіпероніми 

б) здатність певної частини мови сполучатися з іншими частинами мови 

в) стилістичні характеристики мови 

г) явище антонімії 

4. Синтагматика має два аспекти: 

а) лінійний 

б) семантичний 

в) граматичний 

г) горизонтальний 

д) контекстуальний 

5. Синтаксичні синоніми поділяються на: 

а) системні 

б) морфологічні 

в) позасистемні 

г) контекстуальні 

д) партитативні  

6. … – зв’язки між словами, що ґрунтуються на відношеннях частина–ціле або 

елемент–система. (Партитативні відношення) 

7. … – відношення вибору, асоціації, що ґрунтуються на подібності й 

відмінності позначувальних і позначуваних одиниць мови. (Парадигматичні 

відношення) 



8. … – це відношення між словами різного рівня узагальнення, які ґрунтуються 

на родо-видових зв'язках, що характеризуються включенням обсягу одного 

поняття до обсягу іншого. (Гіпонімічні відношення) 

9. … – семантичні відношення, що розташовані лінійно та виражають здатність 

мовних елементів поєднуватися. (Синтагматичні відношення) 

10. … – тип семантичних відношень, який ґрунтується на семантичному зв'язку 

між словами одного рівня узагальнення, що підпорядковані спільному 

гіпероніму. (Еквонімічні відношення) 

11. Встановіть відповідність між семантичною роллю та її тлумаченням. 

1. Пацієнт 

2. Агенс 

3. Експериєнцер 

4. Джерело 

а) одухотворений ініціатор дії 2 

б) той, хто сприймає інформацію 3 

в) початковий стан об'єкта до дії 4 

г) річ, яка відчуває ефективність дії 1 

12. Встановіть відповідність між семантичною роллю та її тлумаченням. 

1. Об’єкт 

2. Інструмент 

3. Контрагент 

4. Адресат 

а) фізична причина дії / стимул 2 

б) особа, для якого відбувається дія 4 

в) річ, яка є об'єктом дії 1 

г) сила, проти якої спрямована дія 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Ієрархія та системність семантичних значень. 

Семантична структура слова» 

1. Яка семантична проблема є актуальною ще з часів дослідження І. Бодуена де 

Куртене: 

а) проблема тлумачення семантики; 

б) проблема семіотичного трикутника; 

в) проблема розмежування значення і смислу; 

г) проблема природних мов. 

2. На думку О. Леонтьева, значення – це: 

а) узагальнене відображення дійсності; 

б) позначуваний предмет; 

в) область смислового змісту; 

г) наука, що досліджує властивості знаків. 

3. Чому не може бути однозначно розв’язана проблема розмежування значення 

і смислу? 

а) через семантичні теорії; 

б) через розбіжність загальних теоретичних засад дослідників; 

в) через неоднозначність мовних систем; 

г) через семантичні принципи. 

4. Найбільш реалістичною дефініцією значення вважається: 

а) концепт, зв’язаний знаком; 

б) певна мовна картина світу; 

в) поєднання мовних явищ; 

г) ознака чого-небудь. 

5. На думку науковців значення, дорівнює: 

а) засобам мови; 

б) знаку; 

в) звуку; 

г) інформації. 

6. … аспект значення, відображає зв’язок конкретного слова з конкретним 

образом предмета, ознаки, дії. (Денотативний) 

7. … аспект значення, відображає загальні ознаки класу однорідних предметів 

або явищ, тобто поняття про певний тип предметів або явищ. 

(Сигніфікативний) 



8. … аспект відображає зміну значення слова залежно від ситуації та мовного 

контексту. (Контекстуальний) 

9. … аспект розкриває значення через відношення лексичних одиниць один до 

одного. (Структурний) 

10. … (емотивний) аспект значення виражає додатковий зміст слова, є оцінним, 

емоційним, експресивним або стилістично характеризуючим компонентом 

значення, що накладається на семантику слова. (Конотативний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Семантика слова. Повнота опису лексичного значення. Процедура 

компонентного та семного аналізів» 

1. Основна функція слова: 

а) гносеологічна 

б) дейктична 

в) номінативна 

г) модальна 

2. Хто з мовознавців називав словом найменшу дискретну одиницю мови? 

а) О. А. Пляскова 

б) О. О. Реформатський 

в) В. В. Виноградов 

г) Ю. С. Маслов 

3. Семантичні компоненти характеризуються високою абстрактністю в 

порівнянні з:  

а) лексичним значенням 

б) граматичними компонентами 

в) синтаксичними елементами 

г) контекстуальним значенням 

4. Поняття системності лексики ґрунтується на двох ознаках: 

а) лексична система як неоднорідне семантичне поле 

б) лексична система як формально-граматична цілісність 

в) лексична система як сукупність словникових одиниць (слів, зворотів, 

які є засобами називання) 

г) лексична система як самостійне ціле 

д) лексична система як форма організації цих одиниць та засоби їх 

взаємозв’язку 

 

5. Основними типами структурних зв’язків у семантичному полі НЕ є: 

а) підпорядкування 

б) розрізнення 

в) входження 

г) сходження  

д) розходження 

 

6. Автосемантичні слова (слова закритої семантики, слова з самодостатнім 

смислом (вікно, краєвид, жовтий, сміятися, рости, світити, розвиватися і т. д.), 



не потребують компенсації їхнього змісту іншими словами, тому зв'язок їх з 

іншими словами ослаблений. 

 

7. Синсемантичні слова не можуть самостійно реалізувати семантики; вони є 

словами відкритої семантики і потребують компенсації змісту іншими, 

залежними від них словами. 

 

8. Семантичне поле – це сукупність мовних (здебільшого лексичних) одиниць, 

які поєднуються спільністю змісту (інколи також спільністю формальних 

показників) і відображають понятійну, предметну чи функціональну схожість 

позначуваних ними явищ. 

 

9.  Слово як знак мови є єдністю плану вираження і плану змісту, зв’язок між 

якими опосередкується тільки у свідомості людини (В. Гак, О. Лурія, Н. 

Уфімцева). 

 

10. Семантичні поля об’єднують слова за спільністю їх значення, яке 

виражається центральним членом поля. 

 

11. Встановіть відповідність між аспектами, що виділяються у структурі 

значення слова та їхнім визначенням: 

 

1. Денотативний аспект 

2. Сигніфікативний аспект 

3. Контекстуальний аспект 

4. Структурний аспект 

 

а) відображає загальні ознаки класу однорідних предметів або явищ, тобто 

поняття про певний тип предметів або явищ -2 

б) відображає зміну значення слова залежно від ситуації та мовного контексту -

3  

в) відображає зв’язок конкретного слова з конкретним образом предмета, 

ознаки, дії -1 

г) розкриває значення через відношення лексичних одиниць один до одного -4 

 

12. Встановіть відповідність між семантичними типами лексем: 

 

1. Автосемантичні слова 

2. Синсемантичні слова 

3. Слова релятивного значення чи слова відкритої семантики 

4. Слова відносно релятивної семантики 



 

а) Світе мій! Моє ти небо! Солов'єм якби я став, про любов свою до тебе я б на 

світ весь заспівав. -2 

б) На дозвіллі хлопець малює. -4 

в) На галявині біля струмка розташувались на привал бійці маршової роти. -3 

г) Ніч пливе за вікном, наче птах на важкому крилі. -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Теоретичні підвалини логічної семантики» 

1. Підґрунтя логічної семантики було закладене у працях: 

а) німецького математика Е. Шредер 

б) французького філософа Ж.-Ф. Ліотара 

в) англійського логіка С. Джевонса 

г) німецького логіка Г. Фреге 

 

2. На межі яких століть виділилася логічна семантика? 

а) ХІХ та ХХ ст. 

б) ХХ та ХХІ ст. 

в) ХVII та XVIII ст. 

г) XVIII та ХІХ ст. 

 

3. Теорія смислу оперує не словом, а реченням і будує власні засади переважно 

на логічній структурі умовиводів, на відміну від: 

а) герменевтичного вчення 

б) лінгвістичної семантики 

в) психолінгвістики 

г) семіотики 

 

4. У лінгвістичній семантиці виділяють два напрями: 

а) теорію референції 

б) теорію субреференції 

в) теорію смислу 

г) синтаксичну теорію 

д) теорію денотату 

 

5. Семантичні категорії – поняття, що набули категоріального статусу в системі 

логічної семантики поділяються на: 

а) казуальні 

б) дескриптивні (описові) 

в) структурні 

г) логічні 

д) ілюстративні 

 

6. … – кваліфікується як відношення мовленнєвих одиниць до позначених ними 

об’єктів дійсності. (Референція) 

 

7. Другий напрям логічної семантики – … – розроблявся в ситуаційній семантиці  

Дж. Барвайса та Дж. Перрі. (Теорія смислу) 



 

8. Логічна семантика є маргінальною галуззю лінгвістики й логіки, сильною … 

семантикою, яка досліджує співвідношення значення мовних висловлень з 

об’єктами предметної дійсності під кутом зору його істинності / неістинності. 

(Зовнішньою) 

 

9. … – особлива знакова система, яка створюється для опису й аналізу об'єктної 

мови внаслідок уведення нової термінології, встановлення істинності 

висловлювань, виражених об'єктною мовою. (Метамова) 

 

10. Згідно з … кожен об'єкт фіксується в мові (а значить і в пізнанні) за 

допомогою смислу. (Трикутника Фреге) 

 

11. Поєднанням теорій референції і смислу в логічній семантиці стала …, що 

вивчає взаємно несуперечливі стани справ, узгоджені із законами логіки, 

природи, прийнятими постулатами й певною зафіксованою системою знання. 

(Семантика можливих світів) 

 

12. Встановіть відповідність між типами референції у прагматичному аспекті та 

їхніми визначенням. 

 

1) інтродуктивна 

2) ідентифікаційна 

3) невизначена (непрозора) 

 

а. референція невідомого і непевного для комунікантів 3 

б. референція відомого партнерам комунікації 2  

в. референція відомого лише адресантові 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Семантика речення. Семантичне навантаження тексту» 

1. Суб’єктно-предикативна основа не притаманна для: 

а) квазі-речень 

б) власне-речень 

в) модальних речень 

г) питальних речень 

 

2. Студіювання семантики речень як лінгвістичної дисципліни 

інтенсифікувалися у: 

а) ХІХ ст 

б) ХХ ст 

в) ХХІ ст 

г) ХVIII ст 

 

3. За коротким лінгвістичним словником Т. Ніколаєвої текстом НЕ є: 

а) зв’язна послідовність, закінчена та правильно оформлена 

б) синтаксична одиниця, що побудована за усталеним мовним зразком, 

виражає відносно закінчену думку або певну емоцію й виступає основним 

засобом комунікації 

в) послідовність висловлень, що належать одному учасникові комунікації 

г) деяка загальна модель для групи текстів 

 

4. За співвідношенням вираженого в реченні з об’єктивною дійсністю та  

відповідності / невідповідності висловленого їй речення поділяються на: 

а) стверджувальні речення 

б) розповідні речення 

в) питальні речення 

г) заперечні речення 

д) речення звертання 

 

5. Одними з семантичних компонентів речення є: 

а) лінгвістичний 

б) денотативний 

в) сигніфікативний 

г) конотаційний  

д) контекстуальний  

 

6. … аспект семантики тексту ґрунтується на тлумаченні 

останнього як знака ситуації. (Семіотичний) 



 

7. … аспект семантики тексту пов’язаний з процесами його породження, сприй

няття  

та розуміння. (Психолінгвістичний) 

8.  В межах … аспекту семантики тексту спостерігаємо спроби структурувати  

семантичну організацію тексту та з’ясувати специфіку глибинного розуміння –  

інтерпретації тексту. (Когнітивного) 

9. … … визріла в надрах граматики тексту під впливом досліджень із 

семантики синтаксису, а також зближення лінгвістики тексту з текстологією, 

зокрема, наратологічним аспектом, спрямованим на вияв відношень всередині 

змісту тексту. (Текстова семантика) 

10. Становлення … напряму в лінгвістиці тексту стало початком відцентрових 

тенденцій даної галузі. (Семантичного напряму) 

11. Встановіть відповідність між науковцями та їхніми варіантами визначення 

тексту. 

 

1) Р. Харвег 

2) Х. Вейнрейх 

3) З. Харрис 

4) М. Холідей 

 

а. текст – це головна одиницю семантики, яку не можна визначати як різновид 

над-речення. 4 

б. текст – це послідовність речень, об’єднаних безперервним займенниковим 

зв’язком 1 

в. тест – це довге речення, побудоване за допомогою набору зв’язок 3 

г. текст – це упорядкована послідовність морфем, що складається мінімально із 

двох морфем 2 

 

12. Встановіть відповідність між поданими структурними схемами та 

відповідним їм реченнями. 

 

1) S+Pv 

2) S+Padj+О 

3) S+Pv+L 

4) S+Pv+О+Ad 

 

а. На зріст він (учитель) був вищий од батька. 2 

б. Остання в світі казка сидить під образами. 3 

в. Я дам тобі притулок затишний. 4 

г. Я злякався. 1 



 «Фреймова семантика» 

1. Одним із базових методів аналізу механізмів взаємодії вербальних та 

когнітивних структур є: 

а) фреймовий аналіз 

б) семантичний аналіз 

в) ізольований аналіз 

г) первинний аналіз 

2. Поняття «фрейм» вперше було представлене: 

а) К. Бейкером 

б) Ч. Філлмором 

в) С. Жаботинською 

г) М. Мінським 

3. На основі чого дають визначення і значення слову? 

а) на основі прототипу 

б) спираючись на контекст 

в) на основі фреймового аналізу 

г) спираючись на альтернативні варіанти 

 4. За походженням виділяють такі типи фреймів: 

а) первинні 

б) вторинні 

в) статичні 

г) динамічні 

д) фігуральні 

 

5. За ієрархічною організацією виділяють: 

а) динамічні фрейми 

б) факультативні фрейми 

в) прості (базові) фрейми 

г) складні (комплексні) фрейми 

д) образні фрейми 

6. Які з наведених понять є найважливішими у фреймовій семантиці? 

а) перспектива 

б) кореляція 

в) фігуральність 

г) референція 

д) прототип 



7. Фрейм у відмінковій граматиці за Ч. Філлмора використовувався для 

характеристики невеликої абстрактної ситуації, яка, принаймні, визначає 

учасників ситуації, аргументи твердження і речення, які описують ситуацію. 

8. Інший історичний виток фреймової семантики бере початок у дослідженнях 

зі штучного інтелекту, до якого першим звернувся М. Мінський. 

9. У фреймовій семантиці слово представляє категорію досвіду. 

10. Одне з найважливіших понять фреймової семантики – це поняття 

прототипу, під яким мають на увазі досить великий пласт інформації, яка 

притаманна тій чи іншій культурі. 

11. Встановіть відповідність 

1. М. Мінський 

2. Е. Гоффман 

3. Е. Козаренко 

4. С. Маланов 

а) фрейм – це схема ситуацій 4 

б) фрейм – це мінімізований опис явищ 1 

в) фрейм – це вид логіко-лінгвістичної моделі 3 

г) фрейм – це структура даних для представлення стереотипних ситуацій 2 

12. Встановіть відповідність 

1. Базові фрейми  

2. Комплексні фрейми   

3. Статичні фрейми 

4. Динамічні фрейми 

а) когнітивні структури, утворені внаслідок інтеграції кількох базових фреймів 

2 

б) структури, що містять знання про певний стан речей 3 

в) демонструють найзагальніші принципи категоризації організації 

вербалізованої інформації 1 

г) структури, які представляють процедурні знання про перебіг подій 4 

 

 

 



 «Особливості процедури семантичної реконсиляції» 

1. Що таке семантична реконсиляція? 

а. фундаментальна наукова і прикладна проблема, тісно 

пов'язана із застосуванням сучасних технологій оптимістичної 

реплікації в розподілених системах і має індустріально важливі 

програми 

б. лінгвістична дисципліна 

в. процес розподілення слів на морфеми 

г. пошук найбільш точного значення слів  

 

2. На основі якого аналізу виявляються можливі відносини між елементами 

даних і операціями, і застосовується логічний висновок для їх семантично 

коректного і функціонально змістовного злиття ? 

а. семантичного аналізу 

б. формального аналізу конкурентних транзакцій 

в. дискриптивного аналізу 

г. аналітичного аналізу 

 

3. Відповідно до принципу оптимістичної реплікації, програми, які 

виконуються у розподіленому середовищі знаходяться на етапі … 

а. трансформації  

б. аналізу 

в. реконсиляції 

г. переробки інформації 

 

4. Який підхід стає важливим домінуючим напрямком в інженерії 

програмного забезпечення ? 

а. семантичний підхід  

б. когнітивний підхід 

в. модельно-орієнтований підхід 

г. кібернетичний підхід 

 

5. Всі операції транзакцій з двох журналів аналізуються з урахуванням… 

а. семантики самих операцій  

б. семантики обмежень для елементів даних 

в. кількісних показників 

г. семантики дій 

д. семантики транзакцій 

 



6.  Модельно-орієнтований підхід – це важливий домінуючий напрямок в 

інженерії програмного забезпечення, критичного по відношенню до вимог 

мобільності, інтероперабельності, здатності до швидкого розгортання в 

різнорідних середовищах. 

 

7. Процес реконсиляції полягає в об'єднанні журналів змін з тим, щоб 

побудувати новий журнал і, відтворивши його, реконструювати узгоджене 

уявлення реплікованих даних. 

 

8. Загальний процес реконсиляції включає в себе сім етапів 

 

9. Інформаційний пошук – наука про пошук неструктурованої 

документальної інформації 

 

10.  Бази даних індексів – це основний масив даних інформаційної пошукової 

системи, використовуваних для пошуку адреси інформаційного ресурсу 

 

11.  Встановіть відповідність між між етапом реконсиляції та його значенням. 

1. Порівняння і гармонізація 

2. Семантичний аналіз 

3. Декомпозиція та редукція 

4. Планування 

 

а. всі операції транзакцій з двох журналів аналізуються з 

урахуванням семантики самих операцій і семантики обмежень 

для елементів даних –  2 

б. дві розбіжні репліки порівнюються між собою для виявлення 

відмінностей і реконструкції журналів –  1  

в. на основі аналізу відносин визначаються класи еквівалентності, 

імплікативні ланцюжки і вільні групи операцій – 3  

г. будуються можливі варіанти результуючої транзакції, які 

задовольняли б усіх виявлених відносин залежності та порядку і 

тим самим гарантували б її коректність – 4  

 

12.  Встановіть відповідність між етапом реконсиляції та його значенням.  

1. Валідація 

2. Корекція 

3. Функціональний відбір 

а. частина раніше встановлених (імовірно достовірних) відносин 

повинні бути перевірені ще раз з урахуванням фактичного 

поточного стану даних і значення параметрів операцій – 1  



б. рішення, що пройшли етап валідації, ранжуються і відбираються 

користувачем згідно з функціональними вимогами, що 

пред'являються до результатів реконсиляції – 3  

в. якщо змістовні рішення не були, то конструктивним підходом 

може виявитися ослаблення імовірно достовірних відносин між 

операціями і перегляд результатів семантичного аналізу-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Семантична організація традиційних й електронних словників» 

1. Види лексикографії: 

а) тереотична і практична; 

б) проста і складна; 

в) двомовна й одномовна; 

г) загальна та конкретна. 

2. Лінгвістичні словники поділяються на: 

а) двомовні й одномовні; 

б) складні та складені;  

в) загальні та конкретні; 

г) теоретичні/практичні.  

     3. Словник – це  

     а) форма писемності, заснована на стандартному наборі знаків; 

      б) це сукупність слів, які вживаються у мові; 

      в) лексикографічний продукт, який містить впорядкований перелік 

мовних одиниць (слів, словосполучень тощо); 

      г) найменша самостійна і вільно відтворювана в мовленні відокремлено 

оформлена значима одиниця мови. 

      4. Усі словники поділяють на: 

      а) енциклопедичні й лінгвістичні; 

       б) двомовні й одномовні; 

       в)  тереотичні та практичні; 

       г) загальні та конкретні. 

      5. Комп’ютерна лексикографія – це  

а) прикладна наукова дисципліна на межі мовознавства та інформатики,    

яка вивчає способи і прийоми застосування методів інформаційної науки і 

технології у теорії та практиці створення широкого спектра 

лексикографічних систем; 

б) розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх 

теоретичних засад; 



в) розділ науки про мову, що вивчає систему норм літературної вимови; 

г) розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови. 

6. Словник … – один з різновидів тлумачного словника, в якому подаються 

слова певної історичної епохи за даними писемних пам'яток, з'ясовується їх 

значення, наводяться ілюстрації. (Історичний) 

7. Словник … – служить довідником правильної нормативної вимови і 

нормативного наголосу. (Орфоепічний) 

8. Словник … – словник, у якому реєстрове слово в різних його значеннях 

перекладається відповідниками іншої мови. (Перекладний) 

9. Словник … – словник, у якому подана система термінів певної галузі науки, 

виробництва, мистецтва. (Термінологічний) 

10. Словник … – словник, який подає перелік слів у їх нормативному 

написанні. (Орфографійчний) 

11. Встановіть відповідність: 

1. Словник асоціативний 

2. Словник етимологічний 

3. Словник іншомовних слів 

4. Енциклопедичні словники 

а) словник, у якому представлені результати асоціативного експерименту; 1 

б) лексикографічна праця, в якій з'ясовується походження слова: розкривається 

первісне значення, реконструюється найдавніша форма слова, вказується, чи 

слово запозичене, чи власне українське; 2 

в) словник, у якому розкривається значення іншомовних слів, що ввійшли до 

лексичного складу рідної мови, і вказується, з якої мови вони засвоєні; 3 

г) описують світ, пояснюють явища, поняття, дають бібліографічні довідки про 

знаменитих (інколи й одіозних) людей, відомості про країни й міста, про 

видатні події тощо. 4 

12. Встановіть відповідність: 

1. Електронний словник 

2. Тезаурус 

3. Лексикографія 

4. Практична лексикографія 



а) це словник, який у явному вигляді фіксує семантичні відношення між своїми 

складниками; 2 

б)  забезпечує навчання мови – як рідної, так і іноземної, описує й нормалізує 

рідну мову, дає матеріал для наукового вивчення лексики. 4 

в) розділ мовознавства, який займається теорією і практикою укладання 

словників. 3 

г) є словником у спеціальному комп’ютерному форматі, призначеним для 

роботи з ним на ЕОМ, наприклад, інтегрована лексикографічна система 

«Словники України». 1 


