ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 ФІЛОЛОГІЯ (спеціалізація – іноземні мови)
1. Поняття й основні дефініції літературної мови. Норма і варіативність.
Донаціональні й національні літературні мови. Мови міжнаціонального
спілкування.
2. Текстові одиниці та текстові категорії. Типологія текстів. Породження
і сприйняття текстів міжкультурної комунікації. Текст і дискурс та їх
співвідношення.
3. Основні парадигми вивчення мов: дососюрівські, сосюрівські та
постсосюрівські концепції мови.
4. Речення (висловлення) на комунікативному рівні. Актуальне
членування. Прагматичні типи висловлення. Максими спілкування.
5. Знакова природа мови. Типологія знаків та їх структура. Асиметрія
мовного знака. Мова і невербальні форми спілкування.
6. Основні поняття лінгвістики тексту. Текстуальність та її критерії.
Регулятивні принципи побудови тексту.
7. Мовна система, її структура і функціонування. Основні й проміжні
рівні мови. Теорія ізоморфізму. Синхронія і діахронія.
8. Стилістична семантика слова. Конструктивно-мовленнєвий характер
конотації. Фоностилістика. Стилістична морфологія. Стилістичний
синтаксис.
9. Мовні одиниці. Функціонування мовних одиниць у трихотомії “форма
– зміст – функція”. Співвідношення мовної і мовленнєвої одиниць.
10. Речення на довербальному рівні. Конструктивний та семантичний
аспекти речення. Моделювання простого і складного речення. Синтаксична
семантика.
11.
Становлення
порівняльно-історичного
методу:
сутність,
інструментарій, основні досягнення.
12. Одиниці синтаксичного рівня мови. Основні ознаки речення.
Синтаксичний зв’язок та його види. Синтаксичні процеси.
13. Младограматичний напрямок у зарубіжній германістиці.
14. Категорія стилю. Характеристика функціональних стилів як
комунікативних систем. Суть, класифікація та функції стилістичних фігур.
15. Зарубіжне германське мовознавство ХХ ст.: Лондонська лінгвістична
школа, американський дескриптивізм, Копенгагенська школа, генеративна
лінгвістика та інші.
16. Морфологічна структура англійського / німецького слова. Базові
поняття словотворення, його типи та засоби.
17. Свідчення про германські мови в дописемний період. Історія
германської писемності. Найважливіші пам’ятки давньогерманської
писемності.
18. Система частин мови в сучасних германських мовах. Категоріальні
ознаки й принципи класифікації словникового складу за частинами мови.
Автосемантія і синсемантія.

19. Система консонантизму давньогерманських мов порівняно з і.є.
Закони Я. Грімма, К. Вернера, Хольцманна.
20. Риси слова як основної одиниці словникового складу. Семантика
слова, механізм та наслідки семантичних змін, семантичні угрупування і
класи слів.
21. Система вокалізму в давньогерманських мовах порівняно з і.є. Якісні
та кількісні зміни у системі голосних давньогерманських мов.
22. Одиниці граматичного ладу мови. Морфемний склад слова.
Граматичне значення і граматичні категорії. Морфологія і синтаксис.
23. Основні риси морфологічного ладу в системі імені
давньогерманських мов. Морфологічна структура слова в германських мовах
порівняно з і.є. Система іменних основ.
24. Принципи класифікації та особливості англійської / німецької
фразеології.
25. Загальна характеристика дієслівної системи давньогерманських мов.
Морфологічна
класифікація
дієслів.
Граматичні
категорії
давньогерманського дієслова.
26. Потік мовлення. Членування потоку мовлення на смислові одиниці.
Просодика. Фонетичні процеси. Фонологічні універсалії.
27. Загальна характеристика системи готської мови. Значення готської
мови для германістики.
28. Принципи класифікації голосних та приголосних. Система голосних.
Система приголосних. Монофтонги і дифтонги. Типологія голосних та
приголосних у мові.
29. Актуальні проблеми германістики.

